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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
وفقه , وشيد معاقد العلم خبطابه وأحكم, احلمد هلل الذي مهد قواعد الدين بكتابه احملكم )) 

وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده , عباده وفهم يف دينه من أراد به خريًا من
علم , وعلم بالقلم, وعرف وعلم , وحلل وحرم , فسبحان من حكم فأحكم, وأهلم

 .اإلنسان ما مل يعلم 
وأشهد أن , ال إله إال اهلل وحده ال شريك له شهادة هتدي إىل الطريق األقوم  نوأشهد أ

, ع الكلم وبدائع احلكم وودائع العلم واحللم والكرماملخصوص جبوام, حممدًأ عبده ورسوله
  ((.صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم 

وأكثرها نفعًا , وأشرفها منزلة , فإن علم الفقه من أجل علوم الشريعة قدرا:  أما بعد 
ه إذ به يعبد اإلنسان رب, وعليه مدارها ورحاها, فهو مثرهتا وجناها , وأعظمها عند اهلل أجرًا,

 .ويعرف احلالل من احلرام , على بصرية 
 –على اإلطالق  –وال شك أن أهم أنواعه , وقد تنوع علم الفقه إىل فنون وأنواع 

إذ به تنتظم الفروع الفقهية املتباعدة , وأعظمها فائدة ونفعًا علم القواعد والضوابط الفقهية 
 .األطراف املختلفة األبواب حتت أصل فقهي واحد 

تعلق بالضوابط الفقهية اليت ذكرها الفقهاء يف العيب يف البيع م يكون حبثيأن  وقد أحببت
 . ضوابط العيب يف البيع : وكان االختيار أن تكون بعنوان 

  أمهية البحث وأسباب اختياره: 
أن كثريا من الضوابط حبثت يف عناوين متعددة وأبرز جانبها ولكن بعد التأمل  - 

 .بط العيب يف املعاوضات يف دراسة مستقلة والبحث مل أجد من أبرز ضوا
تتحقق أمهية البحث يف كثرة معامالت الناس فال خيلو يوم من عقود تربم وقد يوجد  -2

عيب يف السلعة وقد تكون سليمة فمعرفة ما يتعلق بالعيوب من ضوابط مهم وخباصة 
عقيدًا بليغًا يف هذا العصر الذي تطورت فيه املعامالت املالية تطورًا باهرًا وتعقدت ت

 .وهي حباجة لبيان حكمها الشرعي 
 .إبراز اجلانب التطبيقي واألمثلة املعاصرة وإدراجها حتت الضوابط لتحصل الفائدة  -3

                                                 

 ( .4-3/ ) تقرير القواعد  -  
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  الدراسات السابقة: 
مل أجد من حبث الضوابط يف العيب كدراسة مستقلة وإمنا وجدت حبوثًا تركزت على خيار 

 :دراسات العيب دون ضوابطه ومن هذه البحوث وال
وهو حبث تكميلي عام , علي الصليهم  بن خيار العيب يف الفقه اإلسالمي للباحث سعد- 

, وشروطه , وحتدث فيه الباحث عن خيار العيب , هـ يف املعهد العايل للقضاء  443 
 .ومل يتطرق للضوابط بل مل يفرد فصال لذكرها , وأحكامه , وأدلته 

عبارة عن حبث تكميلي , عبد العزيز بن سلمة  بن  فهدالعيب وأثره يف البيوع للباحث -2
, يف املعهد العايل للقضاء أيضًا حتدث فيه الباحث عن تعريف العيب وأثره يف البيوع 

 .وأحكام األرش , وحكم املبيع زمن اخليار, وما يثبت فيه اخليار , وشروط خيار العيب 
 الفقه اإلسالمي والقانون املد ي للدكتور أثر العيب يف املعامالت املالية دراسة مقارنة بني-3

هـ وأصل الكتاب رسالة  421 صاحل يوسف عزام طبعته دار النفائس عام  بن طارق
 .ماجستري من اجلامعة األردنية خليار العيب وشروط العيب وضمان العيب 

وهو  ,أمحد الطيار  بن حممد بن خيار اجمللس والعيب والفقه واإلسالمي للباحث عبد اهلل-4
ث تكميلي يف املعهد العايل للقضاء وحتدث فيه الباحث عن خيار اجمللس عبارة عن حب

وتعريفه وخالف العلماء يف ثبوته وأثره وحتدث عن خيار العيب وتعريفه وشروطه وأدلته 
وحكم العقد يف العيب وكيفية الرد به وأنواع العيب وأحكام الرباءة من العيوب وأحكام 

 .األرش 
 .ي فهو عن ضوابط العيب يف البيع وضوابط الرد بالعيب وأما حبث

 خطة مقدمة للقسم بعنوان الضوابط الفقهية يف خيار الرؤية وخيار العيب مجعا ودراسة -5
 .عبد السالم الطويرشي : للباحث 

 :حتدث الباحث يف خطته عن الضوابط املتعلقة خبيار الرؤية فذكر منها مثان ضوابط 
  .رف املشتري يف املبيع تصرف املالك يسقط خيار رؤيته تص: الضابط األول 
 2.متام الصفقة يوجب بطالن خيار الرؤية : الضابط الثا ي 

                                                 

   ( .335)جملة األحكام العدلية  -  

 . 2/254الفروق  - 2
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  .الصفقة ال تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده : الضابط الثالث 

وما ال , كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي إلسقاط اخليار فيه : الضابط الرابع 
 2.بالنموذج فال بد من رؤية كل واحد منهما إلسقاط اخليار  يعرض

 3.خيار الرؤية يثبت يف كل عني ملكت بعد حيتمل الفسخ : الضابط اخلامس 
 4.خيار الرؤية ال يبطل بقبض الوكيل ولو بعد علمه بالعيب : الضابط السادس 
د فقده عيبا يثبت به فوت الصفة املقصودة املشروطة يف العقد مما ال يع: الضابط السابع 

 5.اخليار 
  .ما قصد به االستخدام جتربة املبيع ال يبطل اخليار : الضابط الثامن 

 :مث ذكر ضوابط متعلقة خبيار العيب وذكر عشرة ضوابط وهي 
  .سائر العيوب زواهلا ينفي اخليار : الضابط األول 

ولكن يوجب , وجب فساد العقد شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد ال ي: الضابط الثا ي 
  .خيار الفسخ

كل تصرف يوجد من املشتري بعد العلم يدل على الرضا بالعيب يسقط : الضابط الثالث 
 1. اخليار ويلزم البيع 

فما أصيب , كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو خنل أو غريه : الضابط الرابع 
 4 .فاملشتري باخليار يف رد املبيع , يمنه شيء بعد الصفقة وقبل قبض املشتر

 
                                                 

 . 5 جمموعة األصول  -  
 . 2 /3 املبسوط  - 2

 . 1 5/2بدائع الصنائع  - 3

 . 5/234بدائع الصنائع   -4

 .  23/ املغين   -5

 . 1 / املغين  -  

 . 54 /  االستذكار  -  

 .  3 /1احلاوي  -  

 . 2 5/2بدائع الصنائع  - 1

 . 3/43األم  - 4 
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  .خيار العيوب ال يبطل بالتأخري إذا جهلت : الضابط اخلامس 
 2.اخليار الثابت شرعا ال يضر جهالة زمانه كخيار الرد بالعيب : الضابط السادس 
 3.العيب احلادث يف يد املشتري يسقط خياره : الضابط السابع 
 4.نضبط فيه مالية الختالف القيم بوجوده كل وصف مقصود م: الضابط الثامن 
 5.مطلق العقد يقتضي السالمة من العيوب : الضابط التاسع 
  .العيب احلادث قبل القبض كاملوجود عند العقد يف ثبوت اخليار : الضابط العاشر 

 :وباملقارنة بني ما سبق وبني خطيت تبني ما يلي 
 .ية أما حبثي فعن ضوابط العيب يف البيع أن الباحث حتدث عن ضوابط متعلقة خبيار الرؤ

ذكر الباحث عشرة ضوابط متعلقة خبيار العيب وهي ما سبق ذكره بينما ذكرت يف حبثي 
 :مخسة عشر ضابطًا غري ما ذكر وجعلتها على قسمني 

  ضوابط متعلقة بالعيب يف البيع وهي مثان ضوابط: 
  .املرجع يف معرفة العيوب إىل عرف التجار 

  .ب ال يرجى زواله يكون فاحش كل عي
 1.كل ما كان مشرفًا على اهلالك يعد عيبًا 

 4 .التبعيض يف األعيان اجملتمعة عيب 
   .كل سيء ينقض من الثمن فهو عيب 

                                                 

 .  1/14احلاوي الكبري  -  

 .   /1اجملموع  - 2

 . 4 /2حتفة الفقهاء  - 3

 . 31 /2الفتاوى الفقهية الكربى  - 4

 . 22/ املغين  - 5

 . 3/14 املبسوط   -
 . 3/254كشاف القناع , 235/ املغين  -  

 . 3/ املبسوط  -  

 . 3/444موسوعة القواعد والضوابط الفقهية  - 1

 .3/444موسوعة القواعد والضوابط الفقهية  - 4 

 .  5/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -   



 

5 

 

 
 

كل ما هو زوجان ال ينتفع بأحدمها دون صاحبه فوجود العيب بأحدمها كوجوده هبما 
  .مجيعًا 

 2.لتسامح به ال يضمن البائع عيبا جرى العرف على ا

 3.اجلزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن 
  ضوابط متعلقة بالرد بالعيب وهي سبعة ضوابط: 

 4.الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن 
 5.الرد بالعيب يثبت يف املعاوضات دون التربعات 

  .تدليس العيوب يف العقود يوجب اخليار وال يوجب الفسخ 
  .ألصل يف سائر األبواب من الرد بالعيب والفلس وغريهاالزيادة املتصلة تتبع ا

  .الزيادة املنفصلة املتولدة بعد متام امللك متنع الرد بالعيب 
 1.مينع الرد إذا حدث عند املشتري , كل عيب يوجب الرد على البائع

 4 .كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب ملن طلبه 
 
 
 
 
 

                                                 

 .   4/3الذخرية  -  

 . 3/254كشاف القناع  - 2

 . 442/ املبسوط  - 3

 .   2/ املبسوط  - 4

 . 245 /3بداية اجملتهد  - 5
 .  34/  املقنع  -  

 . 1 / 4املبدع يف شرح املقنع  -  

 . 1 /4املبدع يف شرح املقنع  -  

 5  /2األشباه النظائر للسيوطي  1

 .  24,   5/24املعيار املعرب  4 
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 منهج البحث
 :نهج العام امل

 :يف هذا البحث مبا يلي  -بإذن اهلل تعاىل -سوف أقوم
ليتضح املقصود من : أصور املسألة املراد حبثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها  - 

 .دراستها 
إذا كانت املسألة من مسائل االتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق االتفاق من  -2

 .مظانه املعتربة 
 :فأتبع ما يلي , ن مسائل اخلالف إذا كانت املسألة م -3

وبعضها حمل , أحرر حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف  - أ
 .اتفاق 

ويكون عرض , وأبني من قال هبا من أهل العلم, أذكر األقوال يف املسألة  - ب
 .اخلالف على حسب االجتاهات الفقهية

ما تيسر الوقوف عليه  مع العناية بذكر, أقتصر على املذاهب الفقهية املعتربة  - ج
وإذا مل أقف على املسألة يف مذهب ما فأسلك هبا , من أقوال السلف الصاحل 

 .مسلك التخريج 
 .أوثق األقوال من مصادرها األصلية  -هـ         
    وأذكر ما يرد عليها من مناقشات , استقصي أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة  -و        

 .وأذكر مثرة اخلالف إن وجدت , اب به عنها إن كانت وما جي            
 .وأذكر مثرة اخلالف إن وجدت , أرجح مع بيان سببه  - ي

 .أعتمد على أمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق والتخريج واجلمع  -4
 .أركز على موضوع البحث وأجتنب االستطراد -5
 .أعتين بضرب األمثلة خاصة الواقعية  - 
 .ذكر األقوال الشاذة  أجتنب - 
 .أعتين بدراسة ماجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث  - 
 .أرقم اآليات وأبني سورها مضبوطة بالشكل  -1
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  , أخرج األحاديث من مصادرها األصلية وأثبت الكتاب والباب واجلزء والصفحة -4    
   فإن , -يحني أو أحدمهاإن مل تكن يف الصح –وأبني ما ذكره أهل الشأن يف درجتها         
 .كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها منها         

 .وأحكم عليها , أخرج اآلثار من مصادرها األصلية -     
  أعرف باملصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه املصطلح أو من كتب املصطلحات -2    

 .املعتمدة        
 .مدة وتكون اإلحالة عليها باملادة واجلزء والصفحة أوثق املعا ي من معاجم اللغة املعت-3    
  ومنها عالمات التصنيف , وعالمات الترقيم , أعتين بقواعد اللغة العربية واإلمالء  -4    

  وأميز العالمات , لآليات الكرمية ولألحاديث الشريفة ولآلثار وألقوال العلماء          
 .مته اخلاصة فيكون لكل منها عال, واألقواس         

 .تكون اخلامتة متضمنة أهم النتائج والتوصيات اليت أراها  -5    
 أترجم لألعالم غري املشهورين بإجياز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه  -     

 .وأهم مؤلفاته ومصادر ترمجته , العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به         
 حث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو شعار أو غري ذلك فأضع له إذا ورد يف الب -     

 .فهارس خاصة إن كان هلا من العدد ما يستدعي ذلك          
 :وهي, أتبع الرسالة بالفهارس الفنية املتعارف عليها -     

 .فهرس اآليات القرآنية 
 .فهرس األحاديث و اآلثار 

 .فهرس األعالم
 .فهرس املراجع واملصادر 

 . املوضوعات  فهرس
 : ملنهج اخلاصا

 .واملتعلقة بالرد بالعيب , مجع الضوابط املتعلقة بالعيب يف البيع 
تقييد كل ما يتعلق بالضابط من كالم يصلح أن يكون شرح هلا أو أدلة أو أمثلة وحنوه مما 

 .خيدم الضابط 
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 :تقسيم الضوابط إىل قسمني 
 .الضوابط املتعلقة بالعيب : أواًل
 .الضوابط املتعلقة بالرد بالعيب : ًاثاني

 :دراسة كل ضابط عن طريق النقاط التالية 
 .شرح الضابط من كالم الفقهاء إن وجد وتعريف األلفاظ  يف الضابط 

 .أدلة الضابط
 .التطبيق على القاعدة   -ج    

إيراد .أحرص على إيراد الضابط بلفظ الفقهاء الذين نصوا عليه وأبني النسبة يف احلاشية 
 .األمثلة من كالم الفقهاء رمحهم اهلل 

 .احلرص على التمثيل بالتطبيقات املعاصرة 
 .ذكر املستثنيات للضابط إن وجد 

 
 : خطة البحــــــــــث

 
 :يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة وفهارس 

ومنهج البحث تشتمل على أمهية املوضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة : املقدمة 
 .وخطة البحث

 :التمهيد وفيه ستة مباحث 
 .تعريف الضابط لغة واصطالحا : املبحث األول 
 ,الفرق بينه وبني القاعدة الفقهية : املبحث الثا ي 

 .تعريف العيب لغة واصطالحا : املبحث الثالث 
 .أنواع العيب : املبحث الرابع 

 .آثار العيب : املبحث اخلامس 
 .تعريف البيع لغة واصطالحًا : س املبحث الساد
 :الضوابط املتعلقة بالعيب : الفصل األول 
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 :وفيه مثان مباحث 
 . املرجع يف معرفة العيوب إىل عرف التجار : املبحث األول 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 .2كل عيب ال يرجى زواله يكون فاحشًا : املبحث الثا ي 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 .3كل ما كان مشرفًا على اهلالك يعد عيبًا : املبحث الثالث 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .رح الضابط ش: املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 .4التبعيض يف األعيان اجملتمعة عيب : املبحث الرابع 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

                                                 

 . 3/254كشاف القناع , 235/ املغين  -  

 . 3/ املبسوط  - 2
 . 3/444موسوعة القواعد والضوابط الفقهية  -3

 . 3/444ط الفقهية موسوعة القواعد والضواب - 4
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 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 .  يء ينقص من الثمن فهو عيبكل ش: املبحث اخلامس 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
كل ما هو زوجان ال ينتفع بأحدمها دون صاحبه فوجود العيب بأحدمها : املبحث السادس 

 .2كوجوده هبما مجيعًا
 :وفيه ثالثة مطالب 

 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 .3ال يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح به : املبحث السابع 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .الضابط تطبيقات : املطلب الثالث 
 . 4اجلزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن : املبحث الثامن 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
                                                 

 .  5/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -  

 .  4/3الذخرية  - 2

 .3/254كشاف القناع  - 3

 .442/ املبسوط   4 -
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 :الضوابط املتعلقة بالرد بالعيب : الفصل الثا ي
 :وفيه سبعة مباحث

   يوجب الرجوع بالثمنالرد بالعيب  :املبحث األول 
 :وفيه ثالثة مطالب 

 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 2الرد بالعيب يثبت يف املعاوضات دون التربعات: املبحث الثا ي 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 

 .دليل الضابط : ب الثا ي املطل
 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 3تدليس العيوب يف العقود يوجب الفسخ: املبحث الثالث

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 ألصل يف سائر األبواب من الرد بالعيب والفلسالزيادة املتصلة تتبع ا:  املبحث الرابع

 4وغريها  
 :وفيه ثالثة مطالب 

 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

                                                 

 .  2/ املبسوط  - 
 245 /3بداية اجملتهد  -2

 . 34/  املقنع  - 3

 . 3 البحر الرائق ص 1 /4املبدع يف شرح املقنع  - 4
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 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
  الزيادة املنفصلة املتولدة بعد متام امللك متنع الرد بالعيب: اخلامساملبحث 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 2مينع الرد إذا حدث عند املشتري, كل عيب يوجب الرد على البائع: املبحث السادس

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 
 .تطبيقات الضابط :  املطلب الثالث
 3كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب ملن طلبه: املبحث السابع

 :وفيه ثالثة مطالب 
 .شرح الضابط : املطلب األول 
 .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 .املراجع 

 .الفهارس 
 
 
 
 

                                                 

 .1 /4املبدع يف شرح املقنع   -  

 5  /2األشباه والنظائر السيوطي   2 2/ األشباه والنظائر  السبكي  -2

 . 3 /2الكايف , 545/ موسوعة القواعد .  24,  5/24املعيار املعرب  - 3
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سبحانه وتعاىل أوال وآخرا وظاهرا وباطنا , فله احلمد واملنة , مث  يفوتين أن أشكر اهلل كما ال
أمدتين بعطفها وأنفقت جل  اليتأقدم شكري وامتنا ي لكل من والدي الكرميني وإىل زوجيت 

وقتها وكان هلا األثر الكبري يف إخراج البحث يف صورته , وإىل كل من أعانين يف إخراج 
 .هذا البحث 

شيخنا الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز آل الشيخ  وفضيلة شيخنا وأقدم شكري لفضيلة 
 امللك آل الشيخ , اللذان غمرا ي بلطفهما وسددا ي حبسن توجيهاهتما  الدكتور هشام بن عبد

 فجزاهم اهلل تعاىل عين خري اجلزاء 
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 :التمهيد وفيه ستة مباحث 

 
 اصطالحا تعريف الضابط لغة و: املبحث األول 

 
 الفرق بينه وبني القاعدة الفقهية : املبحث الثاين  

 
 تعريف العيب لغة واصطالحا : املبحث الثالث 

 
 أنواع العيب : املبحث الرابع 

 
 العيب  آثار: املبحث اخلامس 

 
 تعريف البيع لغة واصطالحا : املبحث السادس 
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 .تعريف الضابط لغة واصطالحًا :  املبحث األول
أي , يِطْنَبط وَضاِبَض ورجٌل, م ْزَحِب ُهَظِفإذا َح, الشيَء َطَبَض ْنِم, اسم فاعل  :ضابط لغةال
 .   ديٌدَش وٌيَق

 :أما تعريف الضابط اصطالحًا فاختلف العلماء يف حده إىل ثالثة آراء 
 :الرأي األول 

يف املصباح  2ميواختار هذا القول مجع من العلماء منهم الفيو, أن الضابط مرادف للقاعدة 
 .  ومن املعاصرين الدكتور حممد الزحيلي,  5يف التحرير 4والكمال بن اهلمام ,  3املنري 

 :الرأي الثاين 
ورمسوا : عن بعض احملققني قال   وذكر هذا الرأي احلموي, أن الضابط أعم من القاعدة  

 وهي أعم من :  قال, الضابطة بأهنا أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه 
 .  ومن مث رمسوها بأهنا صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياهتا , القاعدة 

                                                 

 صرط:مادة الصحاح, (412/  )ضبط :هتذيب اللغة مادة, (352/ )بضط : مجهرة اللغة مادة : انظر  -  
 (2 /1)بط ض: لسان العرب مادة, (3/155)
 
كان , نشأ بالفيوم وملع يف العربية عند أيب حيان مث ارحتل إىل محاة فقطنها, هو أمحد بن حممد الفيومي احلموي  - 2

انظر يف , املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري: هـ من مؤلفاته4  مات بعد سنة , فاضاًل عارفًا باللغة والفقه
 ( .1 3/ )ة الوعاة بغي,(334/ )الدرر الكامنة : ترمجته

3 - (2/5 4) 
مات  14 حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي احلنفي املعروف بابن اهلمام ولد سنة : هو - 4

من مؤلفاته ,هـ    ومات بالقاهرة يف رمضان سنة ,أبوه وهو ابن عشر فنشأ يف كفالة جده وكان فقيها بارعا ذكيًا
 ( .4  )الفوائد البهية , ( 2 / )الضوء الالمع : انظر يف ترمجته, يف أصول الفقهالتحرير ,شرح اهلداية

 (21/ )التحرير مع شرحه التقرير والتحبري  - 5
 ( .11 )النظريات الفقهية  -  

 ( .2/5)غمز عيون البصائر    - 
كان مدرسًا , احلنفية من علماء, أبو العباس, شهاب الدين, أمحد بن حممد بن مكي احلسيين احلموي : هو -  

الدرر الفريد يف بيان , كشف الرمز عن خبايا الكنز: منها, وصنف كتبًا كثرية, فتوىل إفتاء احلنفية, باملدرسة السليمانية
معجم , (231/ )األعالم:انظر ,هـ   41 تويف سنة . غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر , حكم التقليد

 ( .2/13)املؤلفني
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 :الرأي الثالث 
 .والضابط جيمعها من باب واحد, شىتأن اللفظان متغايران فالقاعدة جتمع فروعًا من أبواب 

ر وهو األقرب للصواب ألن الضابط منحص,واستقر عليه االصطالح    وهو قول اجلمهور
فمجال ,يف داللته على باب واحد جيمع فروعه بينما جند القاعدة متعدية ألكثر من باب

 .الضابط الفقهي أضيف من جمال القاعدة 
 .هو ما جيمع فروعًا من باب واحد  :فالضابط 

 . 2هو قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثرية من باب واحد 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 

وابن جنيم يف األشباه ( 22/ )والسيوطي يف األشباه والنظائر (   / )م السبكي يف األشباه والنظائر منه -  
 ( . 2 )والكفوي يف الكليات ( 34/ )والفتوحي يف شرح الكوكب املنري( 12 )والنظائر

الفقهية للباحسني   القواعد,  3 األشباه والنظائر البن جنيم ص, (  / )انظر األشباه والنظائر البن السبكي  - 2
5 -   . 
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 :الضابط والقاعدة الفقهية الفرق بني  : املبحث الثاين
 الفرق بينه وبني القاعدة الفقهية

 : يفترق الضابط الفقهي عن القاعدة الفقهية فيما يلي
 ,كقاعدة اليقني ال يزول بالشـك , أن القاعدة جتمع فروعًا فقهية كثرية من أبواب شىت  . 

 . غريهافيندرج حتت هذه القاعدة فروع كثرية يف  الطهارة والصالة واحلج والصيام و
ـ : كقوهلم ,بينما الضابط جيمع فروعًا من باب واحد  عـرف  ب واملرجع يف معرفة العي

 .  التجار
أن القاعدة الفقهية أكثر شذوذًا من الضابط الفقهي ؛ ألن الضابط يضـبط موضـوعًا    .2

    2فال يتسامح فيه بشذوذ كثري ,واحدًا
 –من حيث اجلملة  –اهب الفقهية ن القاعدة الفقهية غالبًا ما تكون حمل اتفاق بني املذأ .3

بل إنه , أما الضابط الفقهي فكثريًا ما خيتص مبذهب معني, يف بعض فروعها توإن اختلف
ذلـك   قد يكون وجهة نظر لفقيه واحد يف مذهب معني خيالفه فيه فقهاء آخرون مـن 

 . 3املذهب
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 .3/254كشاف القناع  235/ املغين  -  
  5انظر  القواعد الفقهية  - 2
  35/ موسوعة القواعد   - 3
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 :املبحث الثالث
 تعريف العيب لغة واصطالحًا

 . واجلمع أعياب وعيوب,العيب الوصمة : سانللاقال يف , عاب يعيبمصدر  :العيب لغة 
 . عيب :وتقول ما فيه معابة ومعاٌب أي

 : قال الشاعر
ــذي قــد عبتمــوه ــا الرجــل ال  أن

 

  عـــاُبومـــا فيـــه لعي ـــاب  َم 
 

 . 2الرداءة يف السلعة: هُلابة ُكَعاب  وامَلَعبُة وامَلياب والَعوالعيب والَع
 .  3امَلعاُب وامَلِعيُب: لكسر فيقالوجيوز فيه الفتح وا
 : العيب اصطالحًا

أمور تالبس إنشاء العقد : فالعيب يف العقد  , العيب يكون يف العقد ويكون يف املعقود عليه
 . أو اإلمساك مع األرش. 4أو الفسخ, هلا تأثري فيه باإلبطال  نوحتيط به ويكو

بة غري صاحلة لتكوين عقد سـليم فينشـأ   أن يكون يف إرادة العاقد خلل جيعلها معي:  وقيل
 . 5العقد معيبًا  ال تترتب عليه اآلثار املقررة له شرعًا لو كان قد نشأ صحيحا

   .يف الضابط اخلامس  بالتفصيل هحتديد - إن شاء اهلل -أما العيب يف املعقود عليه فسيأيت 
 
 
 

 
 
 

                                                 

  2/244( عيب ) معجم مقاييس اللغة مادة  4/34 ( عيب)لسان العرب مادة   -  
 3 2انظر املطلع على ألفاظ املقنع  - 2
 243انظر أنيس الفقهاء  - 3
 .  21انظر امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية - 4
 .214ص, انظر املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية - 5
  43ص   -  
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 املبحث الرابع
 أنواع العيب

 

 : ارات متعددة ينقسم العيب عدة أقسام باعتب
 : ينقسم العيب باعتبار ذاته إىل ستة أقسام: أواًل

أن يكون ظاهرًا شاهدًا يقف عليه كل أحد كاألصبع الزائدة والناقصـة والسـن    - 
 . وهاوحن ,4والشجاج ,3والقروح 2والعور , وبياض العني, والساقطة ,  الشاغية

 . اس وهم األطباء والبياطرةال يقف عليه إال اخلواص من الن , أن يكون باطنًا خفيًا -2
النساء بأن كان على فرج اجلارية أو مواضع العـورة   أن يكون مما ال يقف عليه إال -3

 . منها
 . بأن كان داخل الفرج, أن يكون مما ال يقف عليه النساء  -4
 . أن يكون مما ال يقف عليه إال اجلارية املشتراة كارتفاع احليض واالستحاضة -5
واالمتحان عند اخلصومة كاإلباق والسرقة  ,يه إال بالتجربةأن يكون مما ال يقف عل - 

 5. والبول على الفراش واجلنون
 :  باعتبار موطن العيب إىل ثالثة أقسامالعيب ينقسم : ثانيًا

 . واألصبع الزائدة  صعيب يف اخللقة كاجلنون والرب . 
 . عيب يف األخالق كالرق واإلباق والزنا والتخنث وما أشبه ذلك .2
 . ة أو غري ذلك من أنواع العللحالعيب يف أمر عارض من مرض أو جرا أن يكون .3

 

                                                 

 5/214 أي الزائدة وهي اليت خيالف نبتها نبت غريها من األسنان , العناية شرح اهلداية :  الشاغية -  
  3 /2يط هو ذهاب حس إحدى العينني , القاموس احمل: العور  - 2
تدامى إىل فساد وجرب شديد يهلك الفصالن , القاموس احمليط  االبثر إذ: القريح اجلريح والقرح : القروح  - 3
 /4 4 
 1 2/ خيتص بالوجه و الرأس ويف غريمها يسمى جراحة , أنيس الفقهاء : الشجاج - 4
 .   3221/ بدائع الصنائع   - 5
 . 441/ انظر النتف يف الفتاوى  -  
 



 

20 

 

 
 

 :  باعتبار وقت حدوثه إىل قسمني العيب ينقسم: ثالثًا
 . أن يكون العيب موجودًا قبل البيع فيثبت به الرد . 
, أي يثبت بـه   فكمثل , ث قبل القبض إن حد, أن حيدث العيب بعد البيع فينظر  .2

 : فله حاالن  أي بعد القبض , وإن حدث بعده الرد , 
 . أن ال يستند إىل سبب سابق على القبض فال رد به: أحدمها
ر منها بيع املرتد ,وبيع من وجب قطعه بقصـاص أو  وله صو إىل سبب  أن يستند: والثاين
 . 2سرقة
 : 3ةينقسم باعتبار حجم العيب إىل أقسام ثالث: رابعًا

 . ه في عيب قليل جدًا   ال ترد به وال قيمة . 
 . وفيه القيمة ,عيب متوسط ال ترد به .2
 . فاحش ترد به عيب كثري .3

 

 : 4ث العيب بعد البيع والقبض إىل مخسة أقسامحِدباعتبار ُمالعيب ينقسم : خامسًا
ففي هذه الصورة ليس للمشـتري رد املبيـع   بعد البيع والقبض بفعل البائع عيب  . 

أن يرجع على البائع بنقصان الثمن  ولو كان يف املبيع عيب آخر قدمي وإمنا له هلبائع
 . احلاصل يف املبيع بفعله كما أن له الرجوع بنقصان الثمن بالعيب القدمي

بفعل املشتري فليس للمشتري الرجوع على البائع بنقصان الـثمن الـذي   عيب  .2
 . حصل بفعله

 . فيضمن األجنيب هنا نقصان القيمة ,بفعل أجنيبعيب  .3
 . قود عليهاملع , بفعل املبيع نفسهعيب  .4
 . بآفة مساويةعيب  .5
 . ففي هاتني الصورتني ليس للمشتري أن يرجع على أحد بشيء . 

                                                 

 .    3/4انظر روضة الطالبني  -  
 .  3/4روضة الطالبني - 2
 .  1 2, ؛ القوانني الفقهية 4  /3, انظر حاشية الدسوقي - 3
  212, انظر شرح درر احلكام  - 4
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 :  باعتبار حمدث العيب قبل التسليم: سادسًا
فيخري املشتري بني أن يتركه وبني أن يقبله  قبل التسليم  بفعل البائعأن حيدث العيب  . 

 . ر النقصاناعلى أن ينزل من الثمن مقد
وليس له أن يرجـع   ,فيلزم املشتري أن يدفع مجيع الثمن ,ملشتريبفعل اأن حيدث  .2

على البائع بشيء إال إذا حبس البائع املبيع بعد جناية املشتري ألجل  استيفاء الثمن 
وكان فيه عيب قدمي فللمشتري رد املبيع بالعيب القدمي فيسقط عنه الثمن املسـمى  

 . يع بفعلهغري أنه يضمن للبائع النقصان الذي حصل يف املب
بفعل األجنيب فيخري املشتري بني أخذ املبيع جبميع الثمن وتضمني اجلا ي أن حيدث   .3

 . النقصان وبني تركه ويسقط عنه الثمن املسمى
وإما أن يقبلـه   ,يتركه املشتريملبيع نفسه ففي هذه الصورة إما أن بفعل اأن حيدث  .4

 . وينزل من الثمن مقدار النقصان
ة ففي هذه الصورة إذا كان النقص يف الوصف فاملشتري خمـري  مساوي ةبآفأن حيدث  .5

بني تركه وبني أخذه بكل الثمن وليس له تنزيل النقصان من الثمن وإذا كان النقص 
يف القدر فللمشتري أن ينزل من الثمن مقدار ذلك النقصان وخيري يف الباقي بـني أن  

 . يتركه وبني أن يقبله
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 212شرح درر احلكام  -  
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 املبحث اخلامس
 لعيبآثار ا

إن إطالق العقد يقتضي سالمة املبيع من كل ما يؤدي إىل نقص يف قيمته أو يف منفعته وما 
 .  من عاقل يقدم على التعاقد إال هبذا القصد

 . وهلذا جعل الشارع احلكيم خيار العيب ثابتًا للمشتري عند وجود عيب يف السلعة 
إن شاء , عيب يف املبيع فهو باخليار إذا اطلع املشتري على: ) وقد جاء عند األحناف قوهلم 

 . 2(أخذه وإن شاء رده
بعدم وجود وصـف  , خيار النقيصة هو رد املبيع ملا طرأ له فيه من اخليار: )  وعند املالكية

 . 3(اشترطه املبتاع له, شروط م
إال أن الشارع أثبت فيـه   فسخه طلب خري األمرين من إمضاء العقد أو: ) وعند الشافعية

 . 4(رفقًا باملتعاقديناخليار 
 . 5(فله اخليار بني الرد واإلمساك مع األرش, من اشترى معيبًا مل يعلم عيبه: ) وعند احلنابلة

 .  إذا وجد عيبًا فهو خمري بني إمساك أو رد: وعند الظاهرية 
 .واخليار أثر من آثار وجود العيب , ويف هذا دليل على أن العيب موجب للخيار

 
 
 
 

 
 

                                                 

 .22ص, ؛ حقيقة العيب املوجب للضمان  1/ انظر البحر الرائق  -  
 . 5 /5, انظر شرح فتح القدير - 2
 .  4 /3انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  - 3
 .2/54, انظر مغين احملتاج  - 4
 .4 4/4, اإلنصاف2  انظر املقنع  - 5
 .  5 /1, انظر احمللى -  



 

23 

 

 
 

 : سادساملبحث ال
 : تعريف البيع لغة واصطالحا 

 عَةْيأو الَب ه البيَعَعد َمَقَع عُهاَيوَب الثمَن خَذوَأ َنَمْثامُل أعطاُه:  يعًاِبوَم عًاْيَب ُهيُعِبَيهُ اَعَب:  البيع لغة
من األضداد مثل الشراء ويطلق على كل واحد من املتعاقدين أنه بائع ولكن إذا أطلق  والبيُع

 .  بيع جيد: بادر إىل الذهن باذل السلعة ويطلق البيع على املبيع فيقال البائع فاملت
 : البيع يف اصطالح الفقهاء 

 : تعريف احلنفية 
 2هو مبادلة املال باملال بالتراضي 

 أنه غري جامع :  نوقش
 : تعريف املالكية 

ضة معني عقد معاوضة على غري منافع وال متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غري ذهب والف
 3غري العني 

 .أنه غري جامع لعدم دخول بيع املنافع وغري مانع , لدخول الربا فيه : نوقش 
 : تعريف الشافعية 

  4يد ملك عني أو منفعة على التأبيدفعقد معاوضة مالية ي
 وذلك لدخول الربا والقرضأنه غري مانع : نوقش 

 :تعريف احلنابلة 
مباحة كممر الدار مبثل أحدمها على التأبيد غري ربا أو  مبادلة مال ولو يف الذمة أو منفعة

 5. قرض 

 الراجح تعريف احلنابلة ألنه جامع ويدخل فيه أنواع البيوع التسعة 
 

                                                 

  4واملصباح املنري   24 بيع : املعجم الوسيط  مادة  -  
 3 /5شرح فتح القدير  - 2
 3/2حاشية الدسوقي  - 3
 4 2/ تاج إىل معرفة ألفاظ مغين احمل - 4
  32- 4/32وحاشية الروض املربع     /3كشاف القناع  - 5
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 الضوابط املتعلقة بالعيب: الفصل األول 

 
 : وفيه مثان مباحث 

 
 املرجع يف معرفة العيوب إىل عرف التجار : املبحث األول 

 
 : وفيه ثالث مطالب 

 
 شرح الضابط: املطلب األول 

 
 دليل الضابط : املطلب الثاين 

 
 تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
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 الفصل األول
 :الضوابط املتعلقة بالعيب وفيه مثان مباحث

 :املبحث األول
  املرجع يف معرفة العيوب إىل عرف التجار

 شرح الضابط:  املطلب األول
 . 2هاب وَذ على جميٍء يدُل ,صحيٌح أصٌل : اجليمامليم والراء و:  املرجع لغة

 . 3هي إدراك الشيء على ما هو عليه:  واملعرفة
 . 4العيوب مجع عيب والعيب الرداءة يف السلعة

 . 5والعيوب هي النقائص املوجبة لنقص املالية يف عادات التجار
ابع الشيء متصـاًل  يدل أحدمها على تت ,أصالن صحيحان : والفاءالعني والراء : العرف لغة

 .  بعضه ببعض واآلخر يدل على السكون والطمأنينة
 .  ما استقرت يف النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول: واصطالحًا
صـاحب  : ٌر كما يقـال ْجالتجارة معروفة ويقال تاجر وَت: التاء واجليم والراء: والتجار لغة

 .  وصحب
 : قهيواملراد بالتاجر يف االصطالح الف

التاجر الذي يشتري السلع مث يبيعها بالسعر احلاضر مث خيلفها بغريها ورمبا باع بغـري ربـح   
 . 1الكسادخوف 

                                                 

 .3/254, ؛ كشاف القناع235/ , انظر املغين  -  
 .  2/54( مرأ) انظر معجم مقاييس اللغة مادة  - 2
 .   2التعريفات الفقهية صانظر  - 3
 . 2/24, (عرف) مادة , انظر معجم مقاييس اللغة - 4
 .52 ص, انظر تعريفات اجلرجرا ي - 5
 .  2ص, انظر تعريفات اجلرجا ي -  
 .        / ( جتر) مادة . انظر معجم مقاييس اللغة  -  
 .  235/ ؛ املغين  5 /4, انظر الشرح الكبري مع املغين -  
 .24 ص, انظر معجم املصطلحات املالية واالقتصادية  - 1
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قـال اإلمـام   , وعـدوها يف كتبـهم  , مجلة من العيوب , رمحهم اهلل:  وقد ذكر الفقهاء
قاعدة أن وملا كان العيب غري حمدد شرعًا فإن ال 2وال مطمع يف استيعاهبا: رمحه اهلل النووي

 .  3أن ما ال حد له يف الشرع وال يف اللغة يرجع فيه للعرف
ويشري الضابط إىل العرف اخلاص وهو عرف التجار وعند التأمل جند أن حتديد املرجعية يف 

 . معرفة العيوب إىل عرف التجار فقط فيه نظر
 : ولذلك فإن املرجعية يف حتديد العيوب تكون باألمور التالية

حـديث  : على بعض العيوب منـها  وقد نص النيب , سنة بالتحديد للعيبلورود ا: أواًل
ال :" قال أن النيب  4املصراة الذي عد التصرية تدليسًا يرد به املبيع وهو حديث أيب هريرة

وإن  , إن شاء أمسك: من ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيتلبها ف, تصروا اإلبل والغنم 
 . 5"شاء ردها وصاع متر

 . التصرية عيب للمشتري احلق يف رد السلعة في هذا احلديث جعل النيب ف
فقد جعل النيب صلى اهلل عليه وسلم بيع  الرقيقرضي اهلل عنه   داء بن خالدعومنها حديث ال

 .  بيع املسلم للمسلم ليس فيه شي من الداء والغائلة واخلُِبَثة
                                                 

حيي بن شرف بن مرى ,أبو زكريا وقد أدرك : قرى حوران , جنويب دمشق وهو نسبة إىل نوى من : النووي  -  
وضة شرح مسلم واألذكار والرياض والر: رتبة اإلجتهاد يف الفتوى ويف الترجيح يف األقوال وله تآليف كثرية منها 

 .   2/34ي والفكر السام  4 5احلفاظ وطبقات  444-315/ طبقات الشافعية : هـ انظر   وغريها ,تويف سنة 
 . 5 3/4انظر روضة الطالبني - 2
 .  35/354, جمموع الفتاوى: انظر القاعدة يف  - 3
من اليمن قدم املدينة مهاجرًا سنة سبع بعـد   الفقيه صاحب رسول اهلل , الرمحن بن صخر الدوسي هو عبد - 4

  5)تويف سنة , ه مثامنائة نفس أو أكثرمثل البخاري روى عن,وأكثر من الرواية عنه,  والزم رسول اهلل , غزوة خيرب
 .  3 -33 -32/ وتذكرة احلفاظ للذهيب ( 2   -   ) ص, تاريخ الصحابة البن حبان: ؛ انظر ( هـ 51أو 
ومسلم شرح   4 2باب النهي للبائع أن ال حيفل اإلبل والبقر والغنم رقم  3/12كتاب البيوع , رواه البخاري  - 5

   41 3باب حكم بيع املصراة رقم  4/445 النووي كتاب البيوع 
, وله أحاديث, أسلم بعد حنني مع أبيه وأخيه, من بين صعصعة, العداء بن خالد بن َهْوَذَة بن خالد العامري -  

اإلصابة , (  5/ )لكربى الطبقات ا: انظر. 42 أو   4 وكان ذلك سنة , إنه عاش إىل زمن خروج املهلب: يقال
 .  5412رقم (    / )
 .    2 رقم , وحسنه األلبا ي,   214باب ما جاء يف كتاب الشروط , أخرجه الترمذي  -  
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بكسر اخلـاء املعجمـة   : إلباق واخلبثة ا:أي الذي مل يطلع عليه املشتري والغائلة : والداء 
  األخالق اخلبيثة ,كاإلباق : وبضمها وسكون املوحدة  وبعدها مثلثة قيل املراد 
 . 2عيب عامعد البَلَل يف الط وحديث أيب هريرة رضي اهلل عنه وفيه أن الرسول 

والناقصة , ئدأن يكون العيب ظاهرًا باملشاهدة فهذا يقف عليه كل أحد كاألصبع الزا :ثانيًا
 . والسن الشاغية والساقطة وبياض العني والعور والقروح والشجاج وحنوها

أن : رمحه اهلل يف أقسام العيب يف القسم السادس 3قال الكاسا يمعرفة العيب بالتجربة : ثالثًا
أن يكون مما ال يوقف عليه إال بالتجربة واالمتحان عند اخلصومة كاإلباق والسرقة والبـول  

 .4اش واجلنونعلى الفر
معرفة العيب بالرجوع للنساء كأن يكون العيب على فرج اجلارية أو مواضع العورة : رابعًا
 . 5منها

.  العيب ما يعده الناس عيبًا: رمحه اهلل   قال الشريازي. الرجوع إىل العرف العام : خامسًا
يب يثبت فهو ع, مصدر العيب هو عرف الناس فما عده الناس عيبًا يف عرفهم فجعل .  عيبًا

 يثبت به 

                                                 

 4 4/4حتفة األحوذي  -  
, انظر أحكام  4  من غشنا فليس منا , رقم : باب قول النيب  2/212مسلم شرح النووي كتاب اإلميان  - 2

 .43ص, العيب يف الفقه اإلسالمي 
وشرح كتابه حتفه , تفقه على حممد السمرقندي , من بالد تركستان , أمحد الكاسا ي هو أبو بكر بن مسعود بن - 3

انتقل إىل حلب , ومن مصنفاته السلطان املبني يف أصول الدين, ومساه بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع , الفقهاء
وتاج التراجم البن    2 -4/25 اجلواهر املضيئة للقرشي: ؛ انظر ( هـ 5 )ودرس هبا إىل أن تويف هبا سنة , بالشام

 (.321- 32)قطلوبغا ص 
 . 3321/ انظر بدائع الصنائع  - 4
 . 3321/ , انظر املرجع السابق - 5
وهي قرية من قرى شـرياز   –ولد بفريوز أباد , الشريازي هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي -  

من مصنفاته املهذب والتنبيه , كان إمام الشافعية يف وقته, ادمث سكن بغد, ورحل يف طلب العلم ( هـ313)سنة 
وطبقات الشـافعية   4 3 -342/ طبقات الشافعية البن صالح : انظر (. هـ  4)وغريمها تويف ببغداد سنة 

 (.    -4  )ص, البن هداية اهلل
 . 2/542 , املهذب  -  
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 تعقب هذا الضابط بأن اإلحالة على العرف قد يقع فيها   اخليار للمشتري إال أن السبكي

 . 2لبس يف بعض ا حلاالت ؛ ولذلك اختار الضابط الذي اختاره مجهور الشافعية
الرجوع للعرف اخلاص فلما كان التاجر يف العرف هو الذي يعرف السلع ويعرف : سادسًا

شارع مجلة من األحكام للعرف ألن العرف مرجع لبعض األحكـام وجنـد   عيوهبا أناط ال
 . الفقهاء جعلوا حتديد العيب راجع للتجار

واملرجع يف كونه عيبًا أواًل أهل اخلربة بذلك وهم التجار :  رمحه اهلل 3قال الكمال ابن اهلمام
 . 4التجار وأرباب الصنائع إن كان املبيع من املصنوعات

معرفة العيب إىل العادة يف عرف أهل هذا : واملرجع يف ذلك يعين: اهللرمحه 5وقال ابن قدامة 
 .  هذا الشأن وهم التجار

فالعيب يف املبيع هو الذي يوجب نقصًا يف قيمته عند التجار الذين يبيعون ويشترون أمثالـه  
, من اجملوهرات كاملاس واللؤلؤ فتجارة وأرباب اخلربة فيه هم الصياغ فإذا كان املبيع جموهرًا 

                                                 

ورحل يف طلـب  , ( هـ3  )ْبك العبيد مبصر سنة ولد بُس, السبكي هو علي بن عبدالكايف بن علي السبكي -  
تـويف  , منها تكملة اجملموع, تصل مصنفاته إىل أكثر من مائة مصنف, وقضى بالشام , العلم إىل الشام واحلجاز

؛ طبقات الشـافعية الكـربى   42  -34 /3الدرر الكامنة البن حجر : ؛ انظر ( هـ  5 )سنة , بالقاهرة 
 / 4  . 

 .  2/543 موع انظر تكملة اجمل - 2
حممد بن عبد الواحد بن عبداحلميد , كمل الدين , الشهري بابن اهلمام , فقيه , حنفي , ولد يف اإلسكندرية : هو - 3

والنحو , ويل تدريس الفقه باملنصورية وباألشرفية , تويف سنة  واألصولهـ , وكان عالمة يف الفقه 4 1سنة 
ه كتاب اهلداية ووصل إىل باب الوكالة , والتحرير يف أصول الفقـه  فتح القدير شرح ب: هـ من مصنفاته    

    2 / والضوء الالمع    2,  21/ وشذرات الذهب 4  الفوائد البهية : ,انظر 
 .   /3, ؛ الفتاوي اهلندية  35/ , انظر فتح القدير  - 4
إمام مذهب , أبو حممد , موفق الدين, يعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلي الدمشقي الصاحل - 5

وكان من أذكياء , على قانون السلف يف عدد من الفنون, الورع الزاهد, األصويل, الفقيه, وأحد أركانه , احلنابلة
: هـ ؛ انظر 24 وتويف سنة ,  54ولد سنة , ملعة االعتقاد , العمدة , املغين , نسب قريش : من مؤلفاته= , العامل

 (.5  /22)النبالء سري أعالم 
 (.  235/ )انظر املغين  -  
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وإذا كان كتابًا فأربابه العلماء وأصحاب املكاتب وعليه فالذي يوجب نقصان القيمة عنـد  
 .  هؤالء يدعى عيبًا

يترتب 2 :املسألة العارضة قال شيخ اإلسالمفاحلكم الشرعي مترتب على أقوال أهل اخلربة يف 
وغري , واخلرص كما يترتب على التقومي والقيامة, احلكم الشرعي على ما تعلمه أهل اخلربة 

  .  3ذلك
 : املطلب الثاين
 دليل الضابط

نُ  } : أدلة اعتبار العرف يف الشرع وهي كثرية فمن القرآن قوله تعـاىل   :أواًل ْل ِث َولَُهنَّ  

ُروفث  عل َِ َّ  بثالل هث ي َعلَيل  (.  22: البقرة) {  ال ذث
َوُتهُ } وقوله تعاىل   سل قُُهَّ  َوكث زل لُودث لَُه رث ول َِ ُروفث َوعلَى الل عل َِ  (. 223: البقرة){  َّ  بثالل
نُروفٍ } : وقوله تعاىل  عل َِ قُوُهَّ  بث ُروٍف أَول َفنارث عل َِ ُكوُهَّ  بث سث ِل

ََّ أََجلَُهَّ  َفأَ {  َفإثَذا َبلَغل
 ( . 2:الطالق)

 .ففي اآليات دليل على اعتبار العرف فما حدده العرف وجب العمل به
 
 
 
 
 
 

 : ومن السنة

                                                 

 .214/ , انظر درر احلكام  -  
, احلرا ي, أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبداهلل بن تيمية , أبو العباس, تقي الدين, هو شيخ اإلسالم - 2

فاته إبطال احليل من مصن, هـ  2 وتويف سنة , هـ   ولد سنة , مشارك يف علوم مجة, الشهري بابن تيمية
البدر الطالع (  4  - 54 / )الدرر الكامنة ,  (4  -4 )فوات الوفيات : انظر . واملنهاج يف الرد على الروافض 

 .  5ص, طبقات احلفاظ ,  2 /3, 
 .   21/413, انظر جمموع الفتاوى - 3
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يا رسول : إىل رسول اهلل فقالت 2جاءت هند بنت عتبة : عنه قالت رضي اهلل  عن عائشة
خذي أنت : فهل على جناح أن آخذ من ماله سرا قال  ,رجل شحيح  3إن أبا سفيان, اهلل 

 . 4وبنوك ما يكفيك باملعروف
 ألن التجار إذا عدوه عيبًا فهذا يوجب نقص يف الثمن وكل ما يوجب نقص يف الثمن :ثانيًا

ألن املالية مقصودة يف  البيع وما ينقص الثمن ينقص املاليـة  ) التجار فهو عيب يف عادات 
 . 5(فكان عيبًا

أن ثبوت الرد بالعيب لتضرر املشتري وما يوجب نقصان الثمن يتضرر به واملرجع يف : ثالثًا
كونه عيبًا أواًل ألهل اخلربة بذلك وهم التجار أو أرباب الصـنائع إن كـان املبيـع مـن     

 .  وعاتاملصن
أن العيب مل حيد لغة وال شرعًا فريجع يف حتديده ملن يعرف حتديده وهم مـا سـبق   : رابعًا
 . ذكره

 
 

 املطلب الثالث
                                                 

ودخل هبا وهي ابنـة  , ة ست سنني وهي ابن تزوجها النيب , عائشة بنت أيب بكر الصديق عبد اهلل بن عثمان  -  
يرجع إليها الصحابة إذا أشكل , وكانت من أفقه الناس وأعلمهم , ومات عنها وهي بنت مثا ي عشرة, تسع سنني

.  5وقيل ,  5ماتت سنة ,  وأكثرت من الرواية عن النيب , كانت كرمية سخية, عليهم شيء يف مسائل العلم
 .   513  رقم ,   4/2 اإلصابة , 3 34رقم  4/435) ستيعاب اال, ( 5/ )الطبقات الكربى : انظر 

مث أسلمت , كانت تؤلب على املسلمني , هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناف القرشية العبشمية  - 2
 , 354رقم , ( 4 4/4)االستيعاب : انظر . وقيل يف خالفة عثمان , ماتت يف خالفة عمر. مع زوجها, عام الفتح
 .    11  رقم ,   4/2 اإلصابة 

كان رأس , أبو سفيان ويكىن بأيب حنظلة, صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي - 3
, وقيل قبل ذلك بقليل,  34مات سنة , وشهد حنينًا والطائف, أسلم عام الفتح , واألحزاب, املشركني يوم أحد

, ( 45 /2) سري أعالم النـبالء  ,  3445و رقم    2 و رقم  4 2/2يعاب االست: انظر . وقيل بعده بقليل
 .   44رقم ,  5/22اإلصابة 

    22رقم  43 /3,باب إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه: رواه البخاري - 4
 .     / , احمليط الربها ي - 5
 53 /5, انظر شرح فتح القدير  -  
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 التطبيقات املعاصرة
  ,أو عفن يف الفواكه , أو وجود دود داخل التني , جفاف بعض الفواكه كالربتقال . 

 .  ناكل هذا يعترب عيبًا يف عرف التجار واملزارعني يف زمان
 . 2السيارة املضروبة من اخلارج ضربات صغرية متعددة مما أثر يف مظهرها اخلارجي .2
وكذلك اخليوط الناقصـة واخـتالف   , واخليوط الزائدة يف النسيج, اخلرق والشق .3

ألهنـا  , كل هذه عيوب يف املبيع, وحنوها, واختالف اللون عن املطلوب, التصميم
 . 3 زمانناتنقص القيمة يف عرف التجار والناس يف

 . 4الشلل يف أطراف احليوان واهلشم يف األوا ي .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .   2ص, لفقهية ألحكام البيع يف الشريعة اإلسالميةالقواعد والضوابط ا -  
 .234 -224/ , أحكام الرجوع يف عقود املعاوضات املالية - 2
 .       2ص, القواعد والضوابط الفقهية ألحكام البيع يف الشريعة اإلسالمية - 3
 .      /3, الفتاوى اهلندية  - 4
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 يرجى زواله يكون فاحشا  كل عيب ال: املبحث الثاين 

 
 : وفيه ثالثة مطالب 

 
 شرح الضابط : املطلب األول 

 
 دليل الضابط : املطلب الثاين 

 
 تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
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 املبحث الثاين 
 )*( زواله يكون فاحشًا ال يرجىيب كل ع

 : وفيه ثالثة مطالب
 املطلب األول
 شرح الضابط

 .  أقوى صيغة يحرف يفيد اإلحاطة والعموم وه:  كل
ومادهتا تقتضي االستغراق والشمول كاإلكليل إلحاطته بالرأس والكاللة إلحاطتها بالوالـد  

املفـرد  , املذكر واملؤنث, غريه فلهذا كانت أصرح صيغ العموم لشموهلا العاقل و, والولد
 . 2واملثىن واجلمع

 . 3فهي اسم جلميع أجزاء الشيء للمذكر واملؤنث
 . 4والعيب هو الرداءة يف السلعة

 5. والرجاء لغة هو األمل
 .  تعلق القلب حبصول حمبوب يف املستقبل: واصطالحًا

 .  الذهاب واالستحالة: والزوال لغة
 .  القبيح من القول والفعل,ش بضم فسكون مصدر فح: والفاحش

وتفاحش األمر أي تزايد يف القبح ويستعمل الفقهاء كلمة فاحش يف كل شيء جاوز احلـد  
غرر فاحش وغنب فاحش وجهالة فاحشة وضرر فاحش ومراد هم بذلك كل مـا  : فيقولون

                                                 

 3/ , املبسوط  -*
 .      /2, ؛ روضة الناظر 5 / ,  انظر أصول السرخسي -  
 . 24 /3, انظر شرح الكوكب املنري - 2
 .42 ص, الكليات - 3
 .3 2ص, املطلع على ألفاظ املقنع - 4
 .5 5/ , (رجن: )مادة , معجم مقاييس اللغة  - 5
 .2  ص, التعريفات  -  
 .     134ص, القاموس احمليط -  
 .  31ص, ة الفقهاء؛ معجم لغ24 /2؛ املغرب  2/552املصباح  -  
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معيار متفـق عليـه بـني    له جاوز احلد الذي يتسامح  الناس فيه عادة أما حده فال يعرف 
 , وذلك لعدم ورود نص شرعي بتحديده ورجوعهم يف ذلك إىل األعراف والعوائد؛ لفقهاءا

 .  وإهنا لتختلف باختالف الزمان واملكان واألشياء
هذا الضابط يدل أن العيب ليس على درجة واحدة بل متفاوت وهلذا قسم الفقهاء العيـب  

 : هبذا االعتبار إىل أقسام
 . لذي ال ينقص من الثمنعيب ليس فيه شيء فهو اليسري ا . 
هو اليسري الذي ينقص من الثمن فيحط عن املشتري مـن الـثمن   : عيب فيه القيمة .2

 . بقدر نقص العيب وذلك كاخلرق يف الثوب والصدع يف حائط الدار
فإذا كان العيب ال يرجـى  2عيب فيه الرد وهو الفاحش الذي ينقص حظًا من الثمن .3

 .   يه الناس عادةزواله فقد جاوز احلد الذي يتسامح ف
 املطلب الثاين
 دليل الضابط

أن املبيع إمنا صار حماًل للعقد باعتبار صفة املالية فما يوجب نقصان فيها يكـون   - 
 . فإذا كان ال يرجى زواله صار فاحشًا, عيبًا

أن العيب الذي يرجى زواله  ليس كالعيب الذي ال يرجى زواله وبالتايل صـار   -2
 . فاحشًا ال يرجى زواله

 الثالث طلبملا
  :  تطبيقات الضابط

 . لو اشترى ثوبًا فمزقه البائع قبل التسليم كان هذا عيبًا فاحشًا - 
لو اشترى سيارة مث تلفت عند البائع قبل التسليم وكان التلف ال يرجـى زوالـه    -2

 .لكان هذا العيب فاحش 
 .لو اشترى شاة مقطوعة اليدين لكان عيبًا فاحشًا  -3

                                                 

 .    341ص, معجم املصطلحات املالية  -  
 .    4  /3, حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ,   2ص, القوانني الفقهية  - 2
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 كان مشرفا على اهلالك يعد عيبا  كل ما: املبحث الثالث 

 
 : وفيه ثالثة مطالب 

 
 شرح الضابط : املطلب األول 

 
 دليل الضابط : املطلب الثاين 

 
  تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
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 املبحث الثالث
 )*(كل ما كان مشرفًا على اهلالك يعد عيبًا

 : وفيه ثالثة مطالب
 املطلب األول
 شرح الضابط

هو اإلشفاء على خطر من خري أو شر وأشرف لك الشيء : الشرف: رف على اهلالك املش
 .  دنا منه وقارب أن يظفر به: أمكنك وشارف الشيء

 . 2املوت والسقوط: اهلالك لغة
وهو أعم من الفناء وهو خروج الشيء عن االنتفاع املقصود به سواء بقى أو مل يبق أصـاًل  

زائه وهو الفناء واهلالك يطلق أيضًا على املوت وال يكون إال ًا بذاته أو بأجدومبأن يصري مع
 .  3يف هيئة سوء وهلذا ال يستعمل لألنبياء واألولياء والشهداء والصاحلني

ملا كان إطالق العقد يقتضي سالمة املبيع من كل ما يؤدي إىل نقص يف قيمته أو يف منفعـة  
 . 4وما من عاقل يقدم على التعاقد إال هبذا القصد

ولكي يكون العقد سليمًا من االعتراضات البد أن ختلو السلعة املباعة من العيوب املؤثرة 
 : يف املبيع ويكون العيب مؤثرًا إذا اتصف بواحد من صفات ثالثة 

 . إنقاصه للقيمة . 
 . إنقاصه للمنفعة .2
 : كون العيب جسيمًا وهذا ميكن ضبطه بوصفني .3

 . به عرفًاكون العيب مما ال يتسامح : الوصف األول
 . 5أن ال يكون من املمكن إزالته بدون مشقة: الوصف الثا ي

                                                 

 . 44 /3, موسوعة القواعد والضوابط الفقهية  -*
 .1  /1شرف : مادة , لسان العرب  -  
 . 2 /2(. هلك) مادة , مقاييس اللغة معجم,   2  هلك ص: مادة , القاموس احمليط  - 2
 .     242ص, التعريفات الفقهية - 3
 .      5 /5, ؛ شرح فتح القدير22ص, ؛ حقيقة العيب املوجب للضمان  51/ , البحر الرائق  - 4
 .     14ص, أحكام العيب يف الفقه اإلسالمي - 5
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وذهاب املقصود , وما كان مشرفًا على اهلالك يعد عيبًا ألن اهلالك انتهاء للمعقود عليه
والقاعدة أن املشرف علـى الـزوال   منه وألن املشرف على اهلالك والزوال يف حكم الزائل 

 . 2ملستعارة كالعدموأن احلياة ا يعطي حكم الزائل 
تعطـى حكـم   , أن احلياة امليئوس منها حبيث أصبحت يف حكم املوت: وتعين هذه القاعدة

وهذه احلياة املستعارة على نقيض احلياة املستقرة ؛ فإن احلياة املستقرة هي احلياة اليت , املعدوم
 . مدة ولو ترك لبقي حيًا, تكون الروح فيها يف اجلسد ومعها احلركة االختيارية 

وبناء عليه فاحلياة املستعارة هي احلياة اليت تكون فيها الروح يف اجلسـد ومعهـا احلركـة    
ولو ترك ملـات  , أو احلركة االختيارية اليت يغلب على الظن وقوع اهلالك معها, االضطرارية

 . 3يف احلال
 املطلب الثاين
 دليل الضابط

أيضًا عيب جسيم وبالتايل فهـو عيـب   أن املشرف على اهلالك ينقص القيمة واملنفعة وهو 
 . اجتمعت فيه الصفات املؤثرة يف كون السلعة معيبة

 املطلب الثالث
 تطبيقات الضابط

كان مشـرفًا  ا وم, اشترى شاة متردية يف رمقها األخري فهي مشرفة على اهلالك  لو - 
 . على اهلالك يعد عيبًا

على اهلالك ألنه خارج عن  إذا اشترى سيارة مث تبني أن املكينة معطلة فهذا مشرف -2
 فيكون عيبا  االنتفاعاملقصود من 

 
 
 

                                                 

 .   3/ , اجملموع املذهب  -  
 .  3/ , ؛ شرح اليواقيت الثمينة 451/ , شرح املنهج املنتخب  - 2
 .234ص, التقديرات الشرعية - 3
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 التبعيض يف األعيان اجملتمعة عيب : املبحث الرابع 

 
 : وفيه ثالث مطالب 

 
 شرح الضابط : املطلب األول 

 
 دليل الضابط : املطلب الثاين 

 
 تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 

 
 
 
 
 

 
 



 

39 

 

 
 

 املبحث الرابع
 )*(يان اجملتمعة عيبالتبعيض يف األع
 :شرح الضابط : املطلب األول 

 الشيَء َضع وَب,  ْتَرُثت أو َكلََّق ه سواٌءْنِم طائفٌة: الشيءُِ وبعُض جزئُةالَت: يض يف اللغةعبالت
 . واجلمع أبعاض, فتفرق أجزاًء ُةَقر َف: بعَضفَت, يضًاِعْبَت

 .  من أشياء أو شيء من شيءفالبعض شيء , ومنه أخذوا ماله فبعضوه أي فرقوه أجزاء
 . 2رضما له قيمة بذاته خبالف الع: عيانواأل

يز بنفسه غري تابع متيزه لتحيز شيء آخر خبالف العرض فإن حتيزه تحأن ي: ومعىن قيامه بذاته 
 . 3له الذي يقومهحم: تابع لتحيز اجلوهر الذي هو موضوعه أي

ال تقبل التبعيض وال التجزئة ملا يسببه ذلك هذا الضابط يتعلق بتفريق الصفقة اجملتمعة واليت 
 .وملا كان الضرر مرفوعًا, من ضرر على بعض ذوي العالقة بالصفقة 

وجيب إزالته ورفعه إذا وقع منع الفقهاء تفريق الصفقة وتبعيض امللك اجملتمع دفعًا للضرر عن 
 . 4الغري

 املطلب الثاين
 دليل الضابط

يفوت الغرض الذي من أجله دفع املشـتري الـثمن   أن التبعيض يف األعيان اجملتمعة  . 
 . لشراء السلعة

 

                                                 

 . 44 /3, موسوعة القواعد والضوابط الفقهية  -*
, ( بعـض ) مـادة  , القاموس احمليطة  1  / ,  (بعض)مادة , لسان العرب  /5(  بعض)مادة , تاج العروس -  

 .   5ص
 . 3ص, التعريفات الفقهية - 2
 .   34التعريفات - 3
 .   1 /3موسوعة القواعد الفقهية  - 4
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وقد يقع ألحد املتابعني ضرر بعد لزوم العقد كأن ,  أن التبعيض ضرر والضرر يزال .2
أو يظهر عيب يف السلعة فشرع خيار الغنب وخيار التدليس , غنب فيه أو يدلس عليهي

  .2لدفع الضرر الواقع ألحد املتعاقدين, وخيار العيب
 املطلب الثالث

 تطبيقات الضابط
إذا اشترى درًا أو أرضًا أو سلعة فاستحق جزء منها كالثلث أو الربع فللمشتري أن  . 

يرد كل الدار أو األرض أو السلعة ويسترد الثمن مـن البـائع ؛ ألن التبعـيض يف    
 األمالك اجملتمعة عيب ولكن إذا رضي املشتري باجلزء الباقي جبزء من الثمن فله ذلك

 . 3ألنه أدرى مبصلحته
وأن السـلعة  إذا اشترى جمموعة من أجهزة اجلوال مث ظهر له أن البائع له شـريك   .2

مبعضة مع رفض الشريك ببيع نصيبه فهنا تبعضت األعيان عليه فصار عيبا له حـق  
 الرد فيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .45 جنيم  البن األشباه والنظائر -  
 . 224ص, املمتع يف القواعد الفقهية  - 2
 .   1 /3, موسوعة القواعد - 3
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 كل شيء ينقص من الثمن فهو عيب : املبحث اخلامس 

 
 : وفيه ثالث مطالب 

 
 شرح الضابط : طلب األول امل
 

 دليل الضابط : املطلب الثاين 
 

 تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
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 املبحث اخلامس
 )*(كل شيء ينقص من الثمن فهو عيب

 املطلب األول
 شرح الضابط

   ظسران يف احَلهو اخُل: النقص لغة
ـ  ُهمْنإذا ذهب ُِ ْصَقَتنقصانًا واْن املاُل ًا ونقَصَصْقَن ُهقََّح ُهَصَقَن: يقال يادِةالِز ُدوهو ِض  يٌءَش

 . غري التام الوزن الناقُص مامه والدرهُمبعد َت
 . 2وال خيرج االستعمال الفقهي للكلمة عن مدلوهلا اللغوي

عينًا كان أو , الثمن اسم ملا يأخذه البائع يف مقابلة املبيع : 3قال الراغب ُضوالِع: الثمن لغة
 . 4عوضًا عن شيء فهو مثنهوكل ما حيصل , سلعة

 . 5ما يكون بداًل للمبيع ويتعلق بالذمة وهو حال أو مؤجل: والثمن
ويطلق الفقهاء مصطلح الثمن يف مقابلة القيمة على العوض الذي تراضى عليه املتبايعـان يف  

 .  سواء كان مطابقًا لسعر املثل يف السوق أو أقل أو أكثر, العقد
شرعية اليت يرجع يف معرفتها إىل الشرع وإمنا هو مـن احلقـائق   والعيب ليس من احلقائق ال

العرفية اليت يرجع يف معرفتها ومفهومها إىل العرف ؛ ألن ما ال حد له يف الشرع وال يف اللغة 
 .  يرجع فيه للعرف

                                                 

 .  5/ , البحر الرائق شرح كنز الدقائق -*
 (.نقص)مادة ,  4/331 لسان العرب  -  
 .2 4ص, عجم املصطلحات املالية واالقتصادية ؛ م3 4ص, ؛ املغرب     /2املصباح  - 2
أديب من احلكماء العلمـاء مـن أهـل    , املعروف بالراغب , احلسني بن حممد بن فضل اهلل, أبو القاسم : هو  - 3

, هـ542تويف سنة , اغب وغريهوجامع التفاسري وأخالق الر" املفردات يف غريب القرآن: " أصبهان ومن آثاره 
 (.2/255)األعالم , (  3/ ) الظنون  كشف 

 . 4  ص, ؛ املفردات 22 / ؛ املغرب     / راجع املصباح  -4
 .     ص, التعريفات الفقهية  -5
 .    5 ص, معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء  -  
 .    35, 35/341,   2 -  /3 ,  2 4/2 ,  34,    2/ انظر جمموع الفتاوى  -  
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ألن العيوب متشـعبة وكـثرية وخمتلفـة    , وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف حتديد العيب 
 : ات فاختلفت عباراهتم وضوابطهم على النحو التايلباختالف املبيع

 .  ذهب مجهور احلنفية أن العيب كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب
أن العيب ما نقص العني أو املنفعة وإال فإن أعده التجار عيبًا كان عيبـًا   2واختار ابن جنيم

 . 3وإال فال
 . 4املبيع ويقلل رغبة الناس فيهوقال املالكية العيب هو الذي ينقص مثن 

 . 5رف أو خوفًا يف العاقبةأثبت نقصًا يف املبيع أو يف التص وقال بعضهم ما
وقال مجهور الشافعية العيب كل ما ينقص العني أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صـحيح  

 .  والغالب يف أمثاله عدمه
فالصدر على هذا الضابط هو عرف من الشافعية العيب ما يعده الناس عيبًا  وقال الشريازي

 . الناس فما عدوه عيبًا فهو عيب وما ال فال 
وقال السبكي معقبًا على هذا الضابط بأن اإلحالة على العرف قد يقع فيها لبس يف بعـض  

 .  احلاالت ؛ لذلك ذهب إىل اختيار الضابط الذي قال به مجهور الشافعية
ملبيع عادة يف عرف التجار فما عـدوه يف عـرفهم   وعند مجهور احلنابلة أنه ما ينقص قيمة ا

وما ال ينقص قيمة املبيع  –وهو ثبوت اخليار  –منقصًا لقيمة املبيع فهو عيب يناط به احلكم 
 .  يف عرفهم فليس بعيب

                                                 

 . 5/ ؛ البحر الرائق   35/ لقدير فتح ا -  
األشـباه  : " له عدة مؤلفـات منـها  , فقيه حنفي, الشهري بابن جنيم, إبراهيم بن حممد املصري, هو زين الدين - 2

؛  4 /3, األعالم . هـ 4 1وتويف سنة , هـ  12ولد سنة , والبحر الرائق يف شرح كنز الدقائق,  " والنظائر
 .  3 /3الكواكب السائدة 

 .   4 / البحر الرائق  - 3
 . 24 /3؛ بداية اجملتهد    /2التفريع  - 4
 .4 4/2الذخرية  - 5

؛  أسىن املطالب 4/33, ؛ هناية احملتاج إىل شرح املنهاج  2/5؛ مغين احملتاج   54 /2القليويب وعمرية  حاشيت  -
 .4 /2, شرح روض الطالب

 . 2/341 , تكملة اجملموع  -  
 . 4/44, ؛ الروض  3/  , اإلنصاف ؛235/ الفروع , 235/ , املغين  -  
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العيب ما ينقص قيمة املبيع نقيصة يقتضـي العـرف   : زاد بعض احلنابلة يف التعريف فقالوا 
 .  وذلك كاملرضسالمة املبيع منه غالبًا 

 . 2وزاد البعض أنه ما ينقص ذات املبيع أو قيمته عادة
ما حط من الثمن الذي اشترى بـه أو  : إن العيب الذي جيب فيه الرد هو : وقال الظاهرية

 3باع به مما ال يتغابن الناس مبثله
بلة وعند تأمل هذه التعريفات للعيب جند أن تعريف مجهور الشافعية قريب من تعريف احلنا

والراجح هو تعريف الشافعية ألنه أمشل ونضيف فيه العرف فنقـول  , لكنه مل يذكر العرف
أو القيمة نقصًا يفـوت بـه    نيما دل العرف على كونه عيبًا أو كان منقصًا للع: العيب هو

 .غرض صحيح والغالب يف أمثاله عدمه 
 املطلب الثاين
 دليل الضابط

ن مؤثرًا فيجب مراعاة ما انقص من الـثمن  أن العيب إذا كان ينقص من الثمن كا . 
 . باعتباره عيبًا

 . 4أن املبيع إمنا صار حماًل للعقد باعتبار الصفة املالية فما يوحي نقصًا فيها يكون عيبًا .2
 . 4عيبًا

 تطبيقات الضابط : املطلب الثالث
 . إذا اشترى سيارة فوجد أن حمركها مل يكن حبالة مرضية كما كان يظن  . 
د بناءها فوجدها سباخًا ال تصلح للبناء أو أرادها للزراعة فتبني رضًا يريأمن اشترى  .2

 . 5أن جبوارها وحوشًا تأكل زرعها أو ظهر له هبا حجارة تعوق زراعتها
هذا عيب ينقص مـن الـثمن ألن     .باللون األسود حىت يتغري لونه ( البخور )طلي العود 

 . املشترى لو علم بذلك مل يقبل به فصار عيبا 
                                                 

 .  3/  , ؛ اإلنصاف  235/ , الفروع  - 
 .5 /4, املبدع يف شرح املقنع  -2
 .    /1, احمللى  -3
 .   44 ص, أثر العيب يف املعامالت املالية  -4
 .   51, تعيب املعقود عليه  - 5
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ينتفع بأحدمها دون  هو زوجان ال كل ما: السادس  املبحث

 صاحبه فوجود العيب بأحدمها كوجوده هبما مجيعا 
 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 

 شرح الضابط : املطلب األول 
 

  دليل الضابط : املطلب الثاين 
 

  تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                               

 2 3/ 2جمموع فتاوى ابن عثيمني  -  
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 املبحث السادس
 دون صاحبه فوجود العيب بأحدمها  كل ما هو زوجان ال ينتفع بأحدمها

 )*(كوجوده هبما مجيعًا
 املطلب األول 
 شرح الضابط

 . 2ما به عدد ينقسم مبتساويني والزوُج  وجوجان ومها َزيقال لالثنني مها َز: الزوجان 
 . 3والنفع ضد الضر وهو معروف

لألصوليني  األصل يف هذا اإلطالق ملن حصل له رؤية وجمالسة ووراء ذلك شروط: الصاحب
ويطلق جمازًا على من متذهب مبذهب من مذاهب األئمة فيقال أصحاب الشافعي وأصحاب 

 . 4أيب حنيفة وكل شيء الزم شيئًا فقد استصحبه
األعيان إمنا تراد ملنفعتها واملنفعة قد تكون من عني واحدة فإذا تعيبت هذه العني ونقصـت  

 . منفعتها وقيمتها ثبت الرد فيها
الضابط أن املنفعة قد تتعلق باثنني ال بواحد وكل منهما مكمل لآلخر فإذا وجد ويفيد هذا 

العيب يف أحدمها كان عيبًا يف اآلخر أيضًا ألن املنفعة ال تتم إال بكليهما فيثبت الرد لالثنني 
 . 5معا

 دليل الضابط: املطلب الثاين
وجود العيـب يف  أن االنتفاع ال حيصل إال بالسلعة كاملة فإذا كانت زوجني كان  . 

 . أحدمها كوجوده يف اآلخر
 .  أن املنفعة ال تتم إال بكليهما فيثبت الرد لالثنني معًا .2

                                                 

 .   4/3, الذخرية -*  
 .1  , ( زوج)مادة , القاموس احمليط فصل الزاء  - 
 .   ص, التعريفات  -2
 .  5/52( .نفع) ؛ تاج العروس من جواهر القاموس مادة  4/325 نفع : مادة . لسان العرب -3
 (.    454/ )كتاب الصاد , املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -4
 .     54/ موسوعة القواعد  -5
 .  54/ , املصدر السابق - 
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أن رغبة العاقد يف سالمة املعقود عليه فإذا مل حتصل فقد شابت رضا العاقد شـائبة   .3
فأثبت له الشارع اخليار يف إمضاء العقد أو فسخه على وفق ما يناسـب مصـلحته   

 .  غري ضرر وال ضراروحيقق هدفه من 
 

 املطلب الثالث
 تطبيقات الضابط

اشترى زوجًا من األحذية أو اخلفاف فوجد يف أحدمها عيبًا ينقص املنفعة أو القيمة  . 
 . كأن كان أحدمها أصغر من اآلخر فيثبت الرد ويلزم البائع به

 . ردإذا اشترى من جنار مصراعي باب فوجد يف أحدمها عيبًا مينع اإلغالق فيثبت ال .2
إذا اشترى من أحد املعارض طقم كنب بأوصاف خاصة وعندما نقل إىل منزله وجد  .3

إحدى الكنبات ختتلف عن اآلخريات يف لوهنا أو يف أوصافها ومل ميكن للبائع تبديلها 
 . 2فللمشتري احلق يف رد كل الطقم واسترداد الثمن املدفوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .     5, تعيب املعقود عليه وأثره يف عقود املعاوضات املالية  - 
 .    541/ , موسوعة القواعد -2
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جرى العرف على  يضمن البائع عيبا ال: املبحث السابع 

 التسامح به 
 

 : وفيه ثالثة مطالب 
 

 شرح الضابط : املطلب األول 
 

 دليل الضابط : املطلب الثاين 
 

  تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
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 املبحث السابع
 )*(ال يضمن البائع عيبًا جرى العرف على التسامح به

 وفيه ثالثة مطالب
 املطلب األول
 شرح الضابط

التغـرمي  : وله عدة معا ي يف اللغة منها انًا َمَض ُهُنَمأْض الشيَء ُتنممصدر َض: لغةالضمان 
 . 2لتزمه إذا غرمته فاه مبعىنًا فتضمَنيَنِمْضَت الشيَء ُهُتْنم َض:  تقول

 . البيع لغة مطلق املبادلة
 .  3مبادلة املال املتقوم متليكًا ومتلكًا:  ويف الشرع
 . 4ومساحة ومسوحًا جاد وكرم اَسَمَح وَسَماًح :السماحة لغة:  والتسامح
 . 5اجلواد:  والسمح

وقد سبق من أقسام العيب أن من العيوب ما هو يسري وهو الذي ال ينقص من الثمن فمثل 
اع ومحى يسـرية يف  دهذا العيب جرى العرف على التسامح به فإذا كان العيب يسريًا كص

ة كعنب يسري وكيسري الثـواب والعقـد يف   رقيق أو سقوط آيات يسرية من مصحف للعاد
 .  ربال

 .  عتبة وال رد بوجود عيب قل جدًا بدار كسقوط شرافة وكسر:  وقال الدردير
                                                 

 (. وال فسخ بعيب يسري) ذكر الضابط بقوله  3/254كشاف القناع  -* 
 .3  / /3, هتذيب األمساء واللغات -  
, خمتار الصـحاح  ,     ص, القاموس  احمليط , ضمن : صل الضاد مادة ف( ضمن)مادة  4 /1لسان العرب   -2

 . 343, مادة ضمم
 .  4ص, التعريفات الفقهية  - 3
 . مسح: فصل السني مادة ,   2القاموس احمليط ص - 4
 .    3 4/ , املغرب يف ترتيب املغرب السني مع اجليم - 5
 .2  /4وىل البهي ؛ مطالب أ 3/254كشاف القناع عن منت االقناع  -  
إمام يف العلـوم العقليـة   , وشيخ مشائخها, شيخ اإلسالم مبصر, هو أمحد بن حممد العدوي الشهري بالدردير -  

 (. 2/213)انظر الفكر السامي , هـ  24 مات سنة " الكبري, الشرح الصغري: " وله . والنقلية
 . 4  /3شرح الدردير مع حاشية الدسوقي  -  
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فإذا غلب وجود العيب يف جنس املبيع وكان العيب يسري الشأن حبيث ال ينقص العـني وال  
ال يثبت مبثله حـىت رد  ال يؤثر و بفإن وجود مثل هذا العي املنفعة وال الثمن وأمنت عاقبته

 .  املعيب
وأشار العلماء هلذا الضابط بشرط وهو أن العيب ال يرد به املبيع إذا كان ميكن إزالته بـال  

 . 2مشقة
 املطلب الثاين    

 دليل الضابط
أن الرد يثبت بكل ما ينقص العني أو القيمة تنقيصًا يفوت به غرض صحيح والغالب  . 

 . 3يف أمثاله أي املبيع عدمه
 . فإذا كان العيب يسريًا فإنه ال يضر

أن العيوب اليسرية غالبًا ما جيري عرف الناس على التسامح فيها باعتبار أن درجـة   .2
 . 4تأثريها ال تلحق باملشتري ضررًا فاحشًا أو كبريًا ال ميكن حتمله أو التغاضي عنه

 .  وألنه ال يسلم عادة من ذلك5لعسر االحتراز عنه غالبًا  .3
 ثالثاملطلب ال

 تطبيقات الضابط
 

 . لو اشترى قماشًا وكان على القماش طابع املصنع  . 
 .  ا ال يفسد بالغسل وال ينتقصممإذا كان بالثوب جناسة وهو  .2
 . الثيوبة يف اإلماء إن كانت األمة يف سن تطيق فيها معاشرة الرجال .3

                                                 

 . 51ص, تعيب العقود  4/434يل مواهب اجلل -  
 .     2 /4حاشية ابن عابدين , ؛ رد احملتار على الدر املختار 355/ فتح القدير  - 2
 .  5 /4أسىن املطالب شرح روض الطالب  - 3
 . 11حقيقة العيب املوجب للضمان وشروطه  - 4
 . 3/254كشاف القناع   - 5
 .     2  /4, مطالب أوىل النهى يف شرح غاية املنتهى -  
 .   , أثر العيب يف املعامالت املالية -  
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وما إىل أو بعض بياضه ساقطًا , إذا ما اشترى شخص منزاًل فوجد أن بالطه خملوعًا .4
 .  ذلك

 . 2ليس هذا عيبًا, قال اإلمام أمحد من اشترى مصحفًا فوجده ينقص اآلية واالثنني  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .      4/43مواهب اجلليل ,  2/344 اجملموع  -  
 .     2  /4مطالب أويل النهى   - 2
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 اجلزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن : املبحث الثامن 

 
 : وفيه ثالث مطالب 

 
 شرح الضابط : املطلب األول 

 
 دليل الضابط : املطلب الثاين 

 
 تطبيقات الضابط :الثالث  املطلب
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 املبحث الثامن
 )*(اجلزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن

 : وفيه ثالثة مطالب
 املطلب األول
 شرح الضابط

 .  من الشيء ض والطائفُةْعالَب:  اجلزء لغة
 . 2هو السبق والذهاب: الفوت
 . 3املواجهة:  املقابلة
 . سبق بيانه:  والثمن

ريعة اإلسالمية الغراء العقود على أسس قوامها العدل والرضا ودفع الضرر فال لقد بنت الش
بد أن يكون البدالن يف عقود املعاوضات متساوين يف نظر املتعاقدين فـريى املشـترى أن   
السلعة اليت اشتراها تتساوى مع ما دفعه من مثن ويرى البائع أن ما أخذه من مثن يساوي ما 

د داللة عن الصفقة الـيت متـت   و ضى كل من املتعاقدين صراحة أوأن ير, بذله من سلعة 
حىت ينتفي الضـرر  اليت متت بينهما بينهما وأن حيقق كل من املتعاقدين ما أراده من الصفقة 

 . 4عن كل منهما
والعدالـة تقتضـي   , فإذا ظهر يف املبيع عيب تبني أن هناك جزء من الثمن ال يقابله عوض

 . 5من عيب وهو أرش النقص تعويض املشتري عما وجده
وذلـك  , فإذا اشترى ثوبًا قيمته عشرون بعشرة فاطلع على عيب به ينقصه عشـر القيمـة  

 .  فإنه يرجع على البائع بعشر الثمن وذلك درهم واحد, درمهان

                                                 

 .442/ , املبسوط  -* 
 . 233/ ,  جزأ: مادة , مقاييس اللغة , 43 /3( جزأ)مادة , لسان العرب  -  
 .     235/   ( فوت)مادة , لسان العرب  - 2
 .      455( قبل)مادة , باب قاف , خمتار الصحاح  - 3
 .2 , تعيب املعقود عليه - 4
 .43 /2, فسخ عقود املعامالت  - 5
 .       5/21بدائع الصنائع  -  
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 املطلب الثاين
 دليل الضابط

ملبيع عيـب  أن املبيع يساوي يف نظر املتعاقدين الثمن املتفق عليه بينهما فإذا ظهر يف ا . 
تبني أن هناك جزء من الثمن ال يقابله عوض والعدالة تقتضي تعويض املشتري عما 

 .  وجده من عيب
 . 2فيجوز له املطالبة بعوضه, أن املشتري فات عليه جزء من املبيع  .2
أن غرض املشتري االنتفاع باملبيع وال يتكامل االنتفاع إال بسالمته وألنه مل يـدفع   .3

سلم له مجيع املبيع فكانت السالمة مشروطة يف العقد داللة فهـي  مجيع الثمن إال لي
 . 3فإذا فاتت املساواة كان له اخليار, املشروطة نصًاك

وحتقيق املساواة , أن عقود املعاوضات مبناها على املساواة بني العوضني عادة وحقيقة .4
 . 4يكون يف مقابلة الثمن املبيع وسالمة أحدمها بسالمة اآلخر

 لثالثاملطلب ا
 تطبيقات الضابط

, ريـال  244فالفرق  ريال 44 ومعيبًا بـ  ريال 444 لو قوم املعقود عليه بـ  - 
 44 ونسبة هذا الفرق إىل األلف تساوي اخلمس فإذا كان املعقود عليه بــ  

ألن تقدير نقصان العيـب   ريااًل 24 رجع على اململك خبمسها أي بـ  ريال
من العيب وقت العقد ومعيبًا وقتـه مث يؤخـذ   يكون بتقومي املعقود عليه سليمًا 

وبه , وبقدر هذه النسبة ينقص الثمن, نسب إىل قيمته سليمًاالفرق بني القيمتني فُي
 . 5يرجع على اململك

لو اشترى فاكهة , مث تبني له فساد بعضها , فإن هذا الفاسد يقابله مـن الـثمن     -2
 .املدفوع بقدر الفساد  فله املطالبة به 

                                                 

 . 43 /2, فسح عقود املعامالت -  
 .       3أثر العيب يف املعامالت املالية  - 2
 .       5/24انظر نيل األوطار ,    / 3, ويتيةاملوسوعة الفقهية الك - 3
 .       22/ , املغين ,    33/ بدائع الصنائع  - 4
 . 32انظر  , بتصرف  املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية - 5
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 الضوابط املتعلقة بالرد بالعيب : لثاين الفصل ا

 
 : وفيه سبعة مباحث 

 
 الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن :املبحث األول 

 
 : وفيه ثالث مطالب 

 
 شرح الضابط : املطلب األول 

 
 دليل الضابط : املطلب الثاين 

 
  تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
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 لرد بالعيبالضوابط املتعلقة با:  الفصل الثاين
 : وفيه سبعة مباحث 

 :املبحث األول 
 * .الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن

 :وفيه ثالثة مطالب
 :شرح الضابط : املطلب األول

  ه يرده صرفهه عن وجِهيء ورْجُعه ورُدالَش ُفْروهو َص, الشيَء ُتَدلغة مصدر رَد: الرد
اخليار حلقه أو مصلحته وإعادة  ورد املعيب ألجل خيار العيب هو فسخ العقد ممن وَجَب

 . 2املبيع للبائع واسترداد الثمن 
 .3االقتضاء واالستحقاق : الوجوب
واملراد أن الرد بسبب العيب  4العود إىل ما كان عليه مكانًا  أو صفة أو حااًل: الرجوع

 .يوجب الرجوع بالثمن 
معيبة كان له حق يف  فتبني أهنا, فلما كان املشتري بذل الثمن ليحصل على سلعة سليمة

 .الرجوع مبا وقع و إال كان أكاًل للمال بالباطل من قبل البائع 
 .وقد راعى الشرع هذا األمر فجعل للمشتري اخليار إذا وجد عيب يف السلعة 

ألنه رضي باملبادلة ( املشتري)واحلكمة من مشروعية خيار العيب دفع الضرر عن العاقد 
المة املبيع عن العيب ووصف السالمة يفوت بوجود العيب والبيع يقتضي س,بطريق البيع 

فيتضرر بلزوم , وعند فواته ينتفي الرضا, ألن الرضا داخل يف حقيقة البيع,فعند فواته يتغري
   5ماال يرضى به

 وقد اختلف أهل العلم يف رجوع املشتري ألخذ الثمن بعد علمه بالعيب  

                                                 

 .   2/ املبسوط *  
 . 23 /رد  :لسان العرب مادة  -  
 .  22معجم املصطلحات املالية واالقتصادية ص - 2
 .   4ت الكليا - 3
 .   4الكليات  - 4
  4 52 - 5 /5العناية شرح اهلداية  - 5
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 ,2والبغداديون من املالكية,  ذهب احلنفية
إىل  وهو مذهب الظاهرية, 5اختارها تقي الدين ابن تيمية, 4ورواية عن أمحد, 3والشافعية 

وإن الذي , أو احلط من مثن املبيع, إىل أنه ليس للمشتري الرجوع بنقصان العيب الظاهرية
 .ميلكه بسبب العيب هو اإلمساك بال أرش أو الرد

 :دليلهم
يار بني اإلمساك من غري أرش ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم جعل ملشتري املصراة اخل - 

 .  أو الرد
وألنه اليوجد دليل للمشتري  علي أن له حق يف مال البائع ال من القرآن وال من  -2

السنة بل ماله عليه حرام فإلزامه بذلك ضرر عليه وكما أن املشترط مل يرض إال 
 بالشرط فال يلزم البيع بدونه بل له اخليار فكذلك البائع للمعيب مل يرض إال

 .  بالثمن املسمى

 :القول الثاين 
 .1وهو قول مالك يف املشهور عنه 

 :إن املعيب ال خيلو من ثالثة أقسام   
 :أن يكون املعيب حيوان :القسم األول

 فإنه يثبت للمشتري اخليار بني اإلمساك بال أرش وبني الرد , فإن ظهر فيه عيب

                                                 

 .4/34تبيني احلقائق ,1 5/2بدائع الصنائع  -  
 .225 /3بداية اجملتهد  - 2
 .5  /2 تكملة اجملموع  - 3
 .  3/  اإلنصاف  - 4
 .3 4/3الفتاوى الكربى  - 5
 .مة وهذا عنده إذا مل يشترط السال, 5 /1احمللى باآلثار -  
 .221/ املغين  -  
 . 34-21/344جمموع الفتاوى , 5 /1انظراحمللى  -  
 .3/344بداية اجملتهد  - 1
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 :أن يكون املعيب عقارًا :القسم الثاين
وهو , وإمنا يوجب قيمة العيب, فإنه ال يوجب الرد, فإن كان يسريًا,يه عيب فإذا ظهر ف

 .األرش
 .وإن كان العيب كثريًا فليس له إال اإلمساك بال أرش أو الرد 

 :أن يكون املعيب عروضًا:القسم الثالث
 .  هي مبنزلة العقار: وقيل, فاملشهور عندهم أهنا كحكم احليوان يرد بالعيب القليل والكثري

 :حجتهم 
 .2أن الدار يسهل إصالح عيبها وزواله حبيث ال يبقى منه شيء خبالف غريها  - 
أن الدار ال ختلو عن عيب فلو ردت بالقليل ألضر بالبائع فتسوهل فيها وألهنا ال تراد  -2

 . 3للتجارة بل للقنية فتسوهل فيها
 :ونوقش هذا االستدالل  -3

ألنه : وهلذا قال ابن حزم, تفرق بني منقول وغريهبأن األدلة اليت أثبتت خيار الرد بالعيب مل 
 . 4قرآن وال سنة: مل يأت بالفرق بني شيء من ذلك 

   وهو قول إسحاق 5وهو املشهور من مذهب احلنابلة :  القول الثالث
 قالوا بتخيري املشتري بني الرد وبني إمساك املبيع املعيب وأخذ أرش العيب 

 
فكل جزء منه يقابله , تراضيا على أن العوض يف مقابلة املبيعألن املتبايعني : قالوا:حجتهم 

  ومع العيب فإن فات جزءًا من املبيع فله الرجوع ببدله وهو األرش,جزء من الثمن
 القول األول  القول الراجح هو

                                                 

 .انظر املرجع السابق  -  
 .4  /3حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  - 2
 .انظر املرجع السابق   - 3
 .   /1احمللى باآلثار  - 4
    3/  اإلنصاف  1  يف الفقه  احملرر   3/2كشاف القناع  221/ املغين  - 5

   221/ املغين  -   
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 :دليل الضابط : املطلب الثاين
 .  فكان له األرش, مل يعلم به , ألن املشتري ظهر على عيب باملبيع - 
 .  2ه فات عليه جزء من املبيع فكانت له املطالبة بعوضهألن -2
فكل جزء , ألن العاقدين بانعقاد العقد تراضيا داللة على أن الثمن يف مقابل املبيع  -3

من الثمن يقابله جزء من املبيع ومع ظهور العيب يف املبيع فات جزء منه ومن مث 
 .3ملبيع وهو األرشيرجع املشتري على البائع ببدل هذا للجزء الفائت من ا

 . 4ألنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ومل يسلم له ذلك فنثبت له الرجوع بالثمن -4

 :تطبيقات الضابط :  املطلب الثالث
   . 5فإن املشتري يرجع بنقصان العيب, إذا كان اجلوز قليل اللب  - 
ألخذ لو تبني للمشتري أن اجلهاز الذي اشتراه ناقص من حيث معداته فله الرجوع  -2

 املقابل من الثمن 
 لو اشترى معدات كهربائية  مث ظهر له أن بعضها اليعمل فله الرجوع بالثمن  -3

 

                                                 

  . 221/ املغين  -  
 . 221/ املغين  - 2
 . 5  /2الروض    /4املبدع  - 3
 . 2/343اجملموع  - 4
 . 4  /3 املبسوط  - 5



 

60 

 

 
 

 
 الرد بالعيب يثبت يف املعاوضات دون التربعات : املبحث الثاين 

 
 :وفيه ثالث مطالب 

 
 شرح الضابط : املطلب األول 

 
 دليل الضابط : املطلب الثاين 

 
  ت الضابطتطبيقا: املطلب الثالث 
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 : املبحث الثاين
 * .الرد بالعيب يثبت يف املعاوضات دون التربعات

 : وفيه ثالثة مطالب
 :شرح الضابط :  املطلب األول

 . 2واإلثبات هو احلكم بثبوت شيء آلخر,   إذا دام َتَبر َثَدْصبات كالمها َموت والَثُبالَث
ل الذي يبذل يف مقابلة غريه يقال استعاضة من العوض وهو اخللف أو البد: واملعاوضة لغة 

 . 3أي أعطاه إياه:أي سأل العوض فعاوضه 
 :وعند مجهور الفقهاء املبادلة بني عوضني ومجعها معاوضات وهي عندهم قسمان 

وأما , فأما املعاوضات احملضة فهي اليت يقصد فيها املال من اجلانبني, وغري حمضة , حمضة 
 . 4ا ليست كذلكاملعاوضات غري احملضة فم

فعله غري :التطوع وقيل التطوع من غري شرط وتربع باألمر : التربع لغة : وأما التربعات لغة 
 .  5طالب عوضًا ومجعه تربعات
بذل املكلف مااًل أو منفعة لغريه يف احلال أو املستقبل بال : ويف االصطالح الفقهي فهي

 .  عوض بقصد الرب واملعروف غالبًا
صفة السالمة عن العيب إمنا تصري مستحقًا يف املعاوضة دون : بط بلفظ وقد ورد الضا

 .   التربع
 

                                                 

 .245 /3بداية اجملتهد * 
 .5 املعرب  -  
 31الكليات  - 2
 . 2/511باح املص,   51القاموس فصل العني مادة عوض ص - 3
 .  42معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ص  - 4
 .   شرح غريب ألفاظ املدونة ص  5 / املصباح  - 5
 .   2 معجم املصطلحات املالية واالقتصادية ص  -  
 . 41 /  املبسوط  -  
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وهذا  يدل أن صفة السالمة عن العيوب إمنا تضمن و تستحق املعاوضة عليها يف عقود 
أما العقود اليت جيب فيها بالعيب : قال ابن رشد رمحه اهلل ,   املعاوضة دون عقد التربع
قود اليت املقصود منها املعاوضة كما أن العقود اليت ليس املقصود حكم بال خالف فهي الع

 . 2منها املعاوضة ال خالف أيضًا يف أنه ال تأثري للعيب فيها كاهلبات لغري الثواب والصدقة
 :دليل الضابط :  املطلب الثاين

أن عقود التربعات موضوعة للمعروف واإلحسان الصرف وال يقصد هبا تنمية املال  - 
فاقتضت , اتت على من أحسن إليه هبا ال ضرر عليه فإنه مل يبذل شيئًافإذا ف

حكمة الشرع وحثه على اإلحسان التوسعة فيه بكل طريق باملعلوم واجملهول فإن 
ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعًا ويف املنع من ذلك وسيلة إىل تقليله فإذا وهب 

عليه إن مل جيده ألنه مل  عبده اآلبق جاز أن جيده فيحصل له ما ينتفع به وال ضرر
 . 3يبذل شيئًا وهذا فقه مجيل

 . 4وألن موجب املعاوضة استحقاق صفة السالمة -2

 : تطبيقات الضابط:  املطلب الثالث
, ولكن لو ردها لعيب من إذا أهدى له هدية فوجدها معيبة فليس له ردها للعيب  - 

 .لك أجل أن يردها املهدي على البائع ألجل أخذ حقه , فال بأس بذ
  .لو أهدى له سيارة فوجد أن احملرك اليعمل , فليس له الرد بالعيب -2
 .لو أهدى له جواال فتبني له أنه اليعمل , فال يرده  -3

 
 

                                                 

 .   4/4موسوعة القواعد الفقهية  -  
 . 245 /3بداية اجملتهد  - 2
 .  34/ الفروق  - 3
 . 41 /3املبسوط  - 4
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 .تدليس العيوب يف العقود يوجب الفسخ : املبحث الثالث 

 
 :وفيه ثالثة مطالب

 
 .شرح الضابط : املطلب األول 

 
 .دليل الضابط : املطلب الثاين 

 
 .تطبيقات الضابط : طلب الثالث امل
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 :املبحث الثالث 
 *تدليس العيوب يف العقود يوجب اخليار وال يوجب الفسخ 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 :شرح الضابط  :املطلب األول 

تدليسًا كتم عيب السلعة من املشتري  البائُع َسلََّد: جاء يف املصباح املنري:  التدليس لغة
 . وأخفاه

خيار التدليس مبا يزيد به الثمن كتصرية اللنب يف الضرع وحتمري وجه وتسويد :  اصطالحًا
  2شعر وجتعيده

 3ويف الكشاف التدليس هو كتمان العيب أو فعل يزيد به الثمن وإن مل يكن عيبًا
 4وكل تدليس خيتلف الثمن ألجله يثبت اخليار

 :مجع عقد والعقد لغة : العقود
 ى فعله سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف واإلبراء والطالق كل ما عزم املرء عل: العقد

 
 . 5أم احتاج إىل إرادتني يف إنشائه كالبيع واإلجارة والرهن وحنو ذلك, واليمني

  من االختيار وهو طلب خري األمرين إما إمضاء البيع أو فسخه : اخليار لغة
 

إمضاء : اصطفاء خري األمرين لهحق العاقد يف: ويرد على ألسنة الفقهاء يف املعاقدات مبعىن
 .العقد أو فسخه

                                                 

 .  34/  املقنع * 
 . 4 2/ املصباح مادة دلس  -  
 . 251/ منتهى اإلرادات  - 2
 .  3/24كشاف القناع  - 3
 . 341/  الشرح الكبري  - 4
 .  4/243الشرح الكبري  2/12اإلقناع  - 5
 خري : مادة     /5لسان العرب  -  
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أن األصل يف العقد بعد إبرامه امتناع انفراد أحد العاقدين بفسخه إال بتخويل : وبيان ذلك
الشارع أحد العاقدين أو كليهما حق الفسخ بأن جيعل للعاقد اخليار بني املضي يف العقد 

حلق اخليار أو التفاق سابق بني  ألحد األسباب اليت عدها الشارع مسوغة, وبني فسخه
: وعلى ذلك عرف الفقهاء اخليار بأنه. العاقدين على منح هذا احلق ألحدمها أو كليهما

 .  كون أحد العاقدين يف فسَحٍة من اختيار العقد أو تركه
 . 2الفاء والسني واخلاء كلمة تدل على نقض شيء: الفسخ لغة

 . 3دلوهلا اللغويوال خيرج االستعمال الفقهي للكلمة عن م
 :والتدليس على نوعني 

 .كتمان العيب: أحدمها
فعل يزيد به الثمن وإن مل يكن عيبًا كجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها للبيع : الثاين

ليزيد دوراهنا بإرسال املاء بعد حبسه فيظن املشتري أن ذلك عادهتا فيزيد يف الثمن ومنه 
وتصنع النساج وجه الثوب , السكاف وجه احلذاءوصقل , (الكومة)حتسني وجه الصربه 

 .4وحنو ذلك, والتصريه أي مجع اللنب يف ضرع هبيمة األنعام,
ويف حديث  5ومل خيتلف العلماء يف صحة العقد الذي وجد معه تدليس مع كونه حراماً  

ف املصراة مل يبطل النيب صلى اهلل عليه وسلم العقد بل أعطي املشتري حق اخليار وقد اختل
 :العلماء هل للمشتري حق اخليار أوليس له ذلك على قولني 

, إىل أنه ال خيار للمشتري  –رمحهم اهلل  –ذهب أبو حنيفة وحممد بن احلسن :القول األول
 .  ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب

 : أدلتهم

                                                 

 . 242ة واالقتصادية معجم املصطلحات املالي -  
 .مادة فسد  2/354مقاييس اللغة  - 2
 . 524/ وانظر املدخل الفقهي العام 353معجم املصطلحات املالية واالقتصادية ص - 3
 .  3/24كشاف القناع - 4
املغين  5  /2 تكملة اجملموع  5  /3الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي   4/1انظر حاشية ابن عابدين  - 5
  345/ اإلفصاح    إلمجاع البن املنذر ا 5 2/ 
 .  2 /3 واملبسوط ,44 /3خمتصر اختالف العلماء  -  
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وال , عيبًا  والتصرية ليست, واخللف يف الصفة , ألن اخليار ال يثبت إال بالعيب :  قالوا
بدليل أهنا لو مل تكن مصراة فوجدها أقل لبنًا من أمثاهلا مل ميلك ردها , خلفا يف الصفة 

كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن املشتري أهنا , والتدليس مبا ليس بعيب ال يثبت باخليار ,
 .  حامل 

ن ؟ بل إن أصول أين يف أصول الشريعة ما يدل على احنصار الرد هبذين األمري:نوقش فقيل 
فإنه هو واخُللف يف الصفة , وهو الرد بالتدليس والغش , الشريعة توجب الرد بغري ما ذكرمت 

 . 2بل الرد بالتدليس أوىل من الرد بالعيب , من باب واحد 
 : القول الثاين

وعليه عامة ,  وإسحاق, وابن أيب ليلى,  والظاهرية, 5واحلنابلة,4والشافعية,3مذهب املالكية
 .  هل العلم عامة أ

 .أن املشتري خمري بني الرد واإلمساك 
 : دليلهم
ال تصروا اإلبل : )ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  - 

فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن رضي أمسكها ,والغنم 
 .1متفق عليه ( وإن سخطها ردها وصاعًا من متر , 

 
 

                                                 

 . 2 /3الفتاوى اهلندية ,  5/44حاشية ابن عابدين  -  
 .بتصرف  3/222انظر إعالم املوقعني  - 2
 . 4/344انظر املدونة  - 3
 . 5  /2 تكملة اجملموع  - 4
 .  22/ الفروع ,   2/ املغين  - 5
 .   /1انظر احمللى  -  
 .   2/ املغين  -  
 .   2/ املغين  -  
 سبق - 1
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 : نوقش
احلديث خمالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع من أن ضمان العدوان  - 

باملثل أو القيمة والتمر ليس منهما فكان خمالف للقياس وخمالفته للقياس خمالفة 
 .  للكتاب والسنة وإمجاع املتقدمني فلم يعمل به

مع ,  يزيد و ال ينقص أن حديث املصّراة جعل قيمة اللنب احمللوب بصاع من متر ال  -2
أن األصول اجملتمع عليها يف الضمان هي أنه خيتلف باختالف املضمون يف الزيادة 

 . 2والنقصان 
يف  فإن اللنب, فإنه ال ميكن تضمينه مبثله البتة ,تضمينه بغري جنسه يف غاية العدل أن -3

فلو , فإذا حلب صار عرضة حلمضه وفساده , الضرع حمفوظ غري معرض للفساد
ضمن اللنب الذي كان يف الضرع بلنب حملوب يف اإلناء كان ظلمًا تتنزه الشريعة 

 . 3عنه

واحلديث موافٌق ألصول الشريعة :" قال العالمة ابن القيم وهو يرد على انتقادات احلنفية 
وأصول الشريعة ال , كما أن غريه أصل نفسه, ولو خالفها فكان أصال بنفسه , وقواعدها 

 . 4" ض يضرب بعضها ببع
 يظهر يل رجحان القول الثاين ، واهلل أعلم 

 
 
 
 
 

                                                 

 .  4/1حاشية ابن عابدين  -  
 . 2/244 تكملة اجملموع  - 2
 . 3/224انظر إعالم املوقعني - 3
 .  3/22انظر إعالم املوقعني - 4
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 :دليل الضابط: املطلب الثاين
ال ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه قال  - 

إن , فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها , تصروا اإلبل والغنم 
 .   متفق عليه(( ا ردها وصاعًا من متر وإن سخطه, رضيها أمسكها 

 . 2ألن التدليس مبا خيتلف به الثمن يوجب الرد -2
 .3ألنه تدليس مبا خيتلف به الثمن فثبت به اخليار كالتصرية -3
حيث تبني املبيع معيبًا , ومل حيصل , ألن سالمة املعقود عليه أمر مرغوب للمشتري -4

ن الرضا شرط أل, د يوجب اخليارواختالل رضا العاق,وبذلك اختل رضا املشتري ,
َها الَِّذيَن آََمُنوا ََل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل )) قال تعاىل , صحة البيع َيا أَيُّ

َ َكاَن ِبُكْم  إَِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َوََل َتْقُتلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ َّللاَّ

 . 5واختالله يوجب اخليار, وانعدام الرضا مينع صحة عقد البيع ,4( (َرِحيًما
وتبني معيبا ,أن إطالق العقد يقتضي سالمة العوضني فإذا مل يسلم املبيع للمشتري -5

 . ثبت اخليار 
 :تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 

يف توجيه البضاعة املعروضة للبيع جبعل اجليد منها يف األعلى وجعل الرديء منها  - 
 .  األسفل 

 

                                                 

 .سبق  -  
 .  2/ املغين  - 2
 .  4 2/2 اجملموع  - 3
 . 21/ النساءسورة   - 4
 .  33/ البدائع   -5
 .  22/ املغين   33/ البدائع  -  
 . 4/215الفقه اإلسالمي وأدلته  -  
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 . 2فسود شعرها .   لو كانت مشطاء  -2
يفعله بعض باعة السيارات من إخفاء مسكرة السيارة أو إخفاء عيب يف بعض  ما  -3

حمركات السيارة , وما يفعله بعضهم عند بيع مزرعة من إخفاء عيب يف بئر 
 . 3ارتوازية فيها , وحنو ذلك 

ستأجر وتزويق السيارات حىت تظهر مبظهر تزويق البيوت املعيبة للتغرير باملشتري وامل -4
 .4للتغرير باملشتري غري املستعملة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  2 القاموس احمليط فصل الشني ص. بياض الرأس خيالط سواد : الشمط  -  
 .   2/ املغين  - 2
  4 /2شرح عمدة الفقه لعبداهلل اجلربين  - 3
 2/22امللخص الفقهي  - 4
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الزيادة املتصلة تتبع األصل يف سائر األبواب : املبحث الرابع 

 من الرد بالعيب والفلس وغريها 
 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 

 شرح الضابط : املطلب األول 
 

 دليل الضابط : املطلب الثاين 
 
 تطبيقات الضابط: طلب الثالث امل
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الزيادة املتصلة تتبع األصل يف سائر األبواب من الرد بالعيب والفلس :  املبحث الرابع
 *وغريها

 :وفيه ثالثة مطالب  
 .شرح الضابط :  املطلب األول

 .  النمو :الزيادة يف اللغة 
 . 2اللحوق : اإلتباع

 .ما يتوصل إىل الشيء مث مسي به , الباب هو يف األصل مدخل 
طائفة من األلفاظ الدالة على مسائل من جنس واحد وقد يسمى به ما دل :  ويف العرف

 . 3على مسائل من صنف واحد 
يراد به أنه صار إىل حال يقال فيها ليس , يقال أفلس الرجل إذا مل يبق له مال :الفلس لغة 
 .4معه َفْلس 

 :والزيادة املتصلة تنقسم إىل قسمني 
كسمن الدابة وكربها ومنَو , أن تكون الزيادة متصلة متولدة من األصل:القسم األول

 :الشجرة 
 :اختلف الفقهاء فيها على قولني 

فإذا رد املشتري , إن هذه الزيادة ال متنع الرد بالعيب وتكون تابعة لألصل :القول األول
 .األصل بالعيب رَد الزيادة معه 

  والشافعية  يةواملالك 5وهذا مذهب احلنفية

                                                 

 . 1 /4 شرح املقنع املبدع يف* 
   / :زيد : لسان العرب مادة  -  
 . 35الكليات  - 2
 . 241الكليات  - 3
 .فلس :  2/334فلس مقاييس اللغة : مادة    2/  لسان العرب  - 4
 .   /4حاشية رد احملتار , 5 5/2بدائع الصنائع  - 5
 . 4 2 /3بداية اجملتهد  -  
 . 2 -  /2تاج مغين احمل, 3/413روضة الطالبني  -  
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 .  واملذهب عند احلنابلة 
فإذا رد املشتري , ولكنها تكون للمشتري, إن هذه الزيادة ال متنع الرد بالعيب:  القول الثاين

 .مث تقَوم الزيادة ويدفع البائع قيمتها للمشتري, األصل رَد معه الزيادة
 .2تيمية  منهم شيخ اإلسالم ابن, وهذا رواية عند احلنابلة اختارها بعضهم

 :أدلة القول األول
واألصل , فكانت مبيعة تبعًا, إن هذه الزيادة تابعة لألصل حقيقة ؛ لقيامها باألصل - 

أن ما كان تابعا يف العقد يكون تابعا يف الفسخ ؛ ألن الفسخ رفع العقد فينفسخ 
وينفسخ يف الزيادة تبعا لالنفساخ يف , العقد يف األصل بالفسخ فيه مقصودًا

 . 3األصل 
 .4فال جيوز أن ترد دوهنا, و ألن هذه الزيادة ال تنفرد عن األصل يف امللك -2

 : أدلة القول الثاين
اخلراج :)عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال - 

 .5(بالضمان
 
 

                                                 

 .  4/42حاشية الروض املربع , 4 3/  الشرح الكبري مع املقنع ,  22/ املغين  -  
 .  3 3/  اإلنصاف مع املقنع ,   األخبار العلمية من االختيارات الفقهية ص - 2
 . 5 5/2بدائع الصنائع  - 3
 .  2/31 املذهب مع اجملموع  - 4
وأخرجه  4 35باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله مث وجد به عيبا رقم  533 أخرجه أبو داوود , كتاب البيوع - 5

, قال  5 2 باب ماجاء فيمن يشترى العبد ويستغله مث جيد به عيبا رقم  345الترمذي كتاب البيوع عن رسول اهلل 
لم , أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه والعمل على هذا عند أعل الع

 حسن : وقال األلبا ي 
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فيشمل الزيادة املتصلة املتولدة من األصل , إن هذا احلديث عام: وجه الداللة
والبيع مضمون على املشتري ,  ن عمل املشتري اليت هي يف ملكهاليت حصلت م

 . 2فنماؤه له
كالنماء  3"فيكون للمشتري, النماء املتصل قد يكون أهَم من املنفصل" وألن  -2

 .املنفصل 
فكذلك مناؤها املتصل هبا يتبعها يف , البائع قد أجرب على أخذ سلعته ورَد مثنها" وألن  -3

 .4"عقدحكمها وإن مل يقع عليه ال

 :القول الراجح
 يظهر رجحان القول الثا ي لظهور دليلهم 

 
, كصباغة الثوب ونسجه, أن تكون زيادة متصلة غري متولدة من األصل :القسم الثاين

 .وبناء الدار وزراعة األشجار 
 

 :اختلف الفقهاء يف هذه الزيادة على ثالثة أقوال
يتعني رجوع املشتري على البائع بأرش إن هذه الزيادة متنع الرد بالعيب و:القول األول

 .النقص
 . واملذهب عند احلنابلة 5وهذا مذهب احلنيفة

وليس للمشتري , وتكون تابعة لألصل, إن هذه الزيادة ال متنع الرد بالعيب :القول الثاين
 .أرش الزيادة

                                                 

 . 1 2/ الشرح املمتع   
 .3/255كشاف القناع  - 2
 . 1 2/ الشرح املمتع  - 3
 . 54 /2تقرير القواعد  - 4
 .   /4حاشية رد املختار , 4/35تبيني احلقائق  - 5
  44/  اإلنصاف مع املقنع  254/ املغين  -  
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 . وهذا هو أصح الوجهني عند الشافعية
ويرجع , وتكون تابعة لألصل, بالعيبإن هذه الزيادة ال متنع الرد : القول الثالث

 .املشتري على البائع بأرش الزيادة
 . 4ورواية عند احلنابلة 3وأضعف الوجهني عند الشافعية 2وهذا هو قول املالكية

 :أدلة القول األول
 :استدل أصحاب هذا القول مبا يأيت

أال ترى أنه ال يثبت حكم . بل هي أصل بنفسها, ألن هذه الزيادة ليست بتابعة"  - 
فلو رد املبيع لكان ال خيلو إما أن يرده وحده بدون . البيع فيها أصاًل ورأسًا

ال سبيل إىل األول؛ . وإما أن يرده مع الزيادة, وإما أن يرده مع الزيادة, الزيادة
ل إىل الثا ي؛ ألن الزيادة ليست بتابعة يف العقد وال سبي, ألنه حمذور لتعذر الفصل

فال تكون تابعة يف الفسخ؛ وألن املشتري صار قابضا للمبيع بإحداث هذه 
وحدوثها بعد القبض مينع الرد , فصار كأهنا حدثت بعد القبض, الزيادة
 . 5"بالعيب

قوله فلم جيز؛ ل, وألن إجبار البائع على بذل مثن الصبغ إجبار على املعاوضة"  -2
 . "  (إَِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ :) وتعاىل سبحانه

 :دليل القول الثاين

 . قالوا  بأن هذه الزيادة تتبع األصل يف العقود والفسوخ؛ وذلك لتعذر انفصاهلا
                                                 

 .   3/4روضة الطالبني  -  
 4 2 /3 بداية اجملتهد - 2
 .2/51مغين احملتاج ,   3/4روضة الطالبني , 345/ الوجيز  - 3
 .  44/  اإلنصاف مع املقنع ,  44/  الشرح الكبري مع املقنع , 254/ املغين  - 4
 .  2-5 5/2بدائع الصنائع  - 5
 .21ه سورة النساء اآلي -  
 . 254/ املغين ,  44/  الشرح الكبري مع املقنع  -  
 . 4/42الروض املربع مع حاشية ,  22/  املغين -  
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 :أدلة القول الثالث
 :استدل أصحاب القول الثالث مبا يلي

  ا فاستغله مث وجد به عيبا فرده اشترى عبدما جاء عن رضي اهلل عنها أن رجاًل - 
  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, إنه قد استغل غالمي, اهلل يا رسول:فقال

 . (اخلراج بالضمان) 
أن اخلراج يف احلديث يشمل الزيادة املتصلة غري املتولدة من األصل : وجه الداللة 

وملكها للمشتري؛ , يادة مانعة من الردوالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل جيعل هذه الز
 .ألن العبد كان يف ضمانه 

فكذلك مناؤها املتصل هبا يتبعها يف , إن البائع قد أجرب على أخذ سلعته ورد مثنها"  -2
 .2"حكمها وإن مل يقع عليه العقد

 . 3فال متنع الرد كالسمن والكسب, وألن هذه زيادة  -3

 :القول الراجح 
 :  لألسباب التالية يظهر رجحان القول الثا ي

 عموم احلديث  - 
 .أن تعذر فصل الزيادة ال مينع أن تقوم وتعطي للمشتري فهذا أقرب للعدل  -2

 
 :دليل الضابط : املطلب الثاين 

واألصل أن , لقيامها باألصل فكانت مبيعة تبعًا , أن هذه الزيادة تابعة لألصل حقيقة - 
ألن الفسخ رفع العقد فينفسخ , ما كان تابعًا يف العقد يكون تابعًا يف الفسخ 

                                                 

 سبق -  
 . 54 /2تقرير القواعد  - 2
 . 254/ املغين  - 3
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وينفسخ يف الزيادة تبعًا لالنفساخ يف , العقد يف األصل بالفسخ فيه مقصودًا 
 .  األصل 

 . 2ألن هذه الزيادة ال تنفرد عن األصل يف امللك فال جيوز أن ترد دوهنا  -2
 :تطبيقات الضابط : املطلب الثالث  -3
 .يردها لو اشترى دابة مث مسنت مث وجد هبا عيبا فإنه  - 
 إذا اشترى صقرا ليصيد به ومسن الصقر مث ظهر به عيب , رده مع أصله  -2
 .إذا اشترى بيتا وصبغ البيت مث ظهر له عيب فيه رده وتتبع الزيادة البيت  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 5 5/2بدائع الصنائع  -  
 .  2/1 املهذب مع اجملموع  - 2
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الزيادة املنفصلة املتولدة بعد متام امللك متنع : املبحث اخلامس 

 الرد بالعيب 
 

 : وفيه ثالث مطالب 
 
 شرح الضابط : طلب األول امل
 

 دليل الضابط : املطلب الثاين 
 

  تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
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 :املبحث اخلامس 
 *الزيادة املنفصلة املتولدة بعد متام امللك متنع الرد بالعيب

 :وفيه ثالثة مطالب 
 شرح الضابط  :املطلب األول 

اإلنسان وبني شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه  اتصال شرعي بني: امللك يف اصطالح الفقهاء 
 .  وحاجزًا عن تصرف غريه فيه 

 . 2امليم والنون والعني أصل واحد هو خالف اإلعطاء :  متنع
 : وتنقسم الزيادة املنفصلة إىل قسمني 

كثمرة الشجر وولد الدابة , أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من األصل:  القسم األول
 :ولبنها

 :تلف العلماء فيها على أربعة أقوالفهذه اخ
وعلى املشتري أن يرجع على البائع بأرش . إن هذه الزيادة متنع الرد بالعيب: القول األول

 .العيب
 .3وهذا مذهب احلنفية

إن شاء أمسك املبيع وأخذ : واملشتري باخليار , إن هذه الزيادة ال متنع الرد: القول الثاين
 .يع وحده وتكون الزيادة للمشتري وإن شاء رد املب, أرش العيب

 . 5واملذهب عند احلنابلة 4وهذا قول الشافعية
 .وتكون الزيادة للبائع, إن هذه الزيادة ال متنع الرد: القول الثالث

 . وهو رواية عند احلنابلة

                                                 

 .املبدع يف شرح املقنع * 
 .  42معجم لغة الفقهاء , 22التصريفات  -  
 .منع : مادة  2/414مقاييس اللغة  - 2
 . 4/35تبيني احلقائق ,    2-5 5/2ئع الصنائع بدا - 3
 . 2 /2مغين احملتاج , 2/312 اجملموع , 345/ الوجيز  - 4
 . 224- 3/24كشاف القناع , 2 3-  3/  الشرح الكبري مع املقنع ,  22/ املغين  - 5
 . 4 3/  اإلنصاف مع املقنع , 2 3-  3/  الشرح الكبري مع املقنع  -  
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وال ختلو الزيادة , فإن كانت من جنس , إن هذه الزيادة ال متنع الرد بالعيب: القول الرابع 
وإن كانت من غري جنس , فإهنا تكون للبائع  –آدمي أو حيوان -كالولد مطلقًا األصل

 .األصل كثمرة الشجرة فإهنا تكون للمشتري 
يف أن ولد اآلدمية خاصة يرد مع  3واحلنابلة2ووافقهم بعض الشافعية,  وهذا مذهب املالكية

 .فيكون للبائع , أمه
 :دليل القول األول

وال , ألن العقد مل يرد عليها,ه ال وجه إىل الفسخ فيها مقصود بأن" علل أصحاب هذا القول
وال إىل الفسخ يف األصل وحده بدون الزيادة؛ ألنه يؤدي إىل الربا؛ ألن . تبعا؛ النفصاهلا

 .4"املشتري إذا رَد املبيع وأخذ الثمن تبقى الزيادة يف ملكه بال عوض
 :أدلة القول الثا ي 

 :أيتاستدل أصحاب هذا القول مبا ي
اخلراج :) عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال - 

 .5(بالضمان
أن اخلراج ملن يكون املال يتلف من ملكه فلما كان املبيع يتلف من ملك :  وجه الداللة

  . املشتري ألن الضمان انتقل إليه بالقبض كان اخلراج له 
 فلم مينع الرد وكما لو كان يف يد البائع أن النماء املنفصل حدث يف ملك املشتري  -2
  وكالكسب وألنه مناء منفصل فجاز رد األصل بدونه كالكسب والثمرة -3

 

                                                 

 .  3 /3حاشية الدسوقي  4 2 /3تهد بداية  اجمل  -  
 . 2 /2مغين احملتاج  - 2
 .   3/5شرح الزركشي , 24 /3الكايف  - 3
 . 4/35تبيني احلقائق  - 4
 سبق خترجيه - 5
  31-2/315 تكملة اجملموع  -  
 . 4 3/ املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني ,  22/ املغين -  
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 :دليل القول الثالث 
  كالزيادة املتصلة, أن الزيادة املنفصلة مناء تولد من األصل فلزم رده مع أصله

 :أدلة القول الرابع
 :استدل أصحاب هذا القول مبا يأيت

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه : رضي اهلل عنه قال 2يوب األنصاريعن أيب أ - 
 . 3(من فرق بني والدة وولدها فرق اهلل بينه وبني أحبته يوم القيامة:) يقول

 : وجه الداللة  -2
على حرمة التفريق على األصح فيه داللة  الوعيد الشديد يف احلديث على التفريق

 .4املنصوص
كولد , ل حكم لزم يف رقبة األم فإن الولد يتبعها فيهألن األصول موضوعة على ك"  -3

وقد ثبت أن حكم الرد الزم يف رقبة , أم الولد واملكاتبة واملدبرة واملعتقة إىل أجل
فيجب أن يكون ما حيدث من ولد و حكمه , هذه األم املبيعة من وقت البيع

حدثت  وال يشبه الثمرة إذا, فيه؛ألنه حدث بعد استقرار وجوب الرد حكمها
فإن , والولد ليس خبراج, عنده؛ ألهنا خراج وغلة؛ ألهنا ليست كخلق األصل

 5"كانت الثمرة يف النخل وقت الشراء ردها مع األصل

                                                 

 .2 3/  الشرح الكبري مع املقنع , 4 3-3 3/ كتاب الروايتني والوجهني املسائل الفقهية من  -  
شهد العقبة , من السابقني يف اإلسالم, بن كليب النجاري األنصاري هو الصحايب اجلليل أبو أيوب خالد بن زيد - 2

روى عن , ىن بيوته ومسجدهفأقام عنده حىت ب, ونزل عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا قدم املدينة, وبدرا وما بعدمها
تويف يف غزاة قسطنطينية , وروى عن الرباء بن عازب وزيد بن خالد وغريمها, النيب صلى اهلل عليه وعن أيب بن كعب

 .هـ وقيل غري ذلك52سنة 
 .14-1 /2اإلصابة , 3 4-2/442سرية أعالم النبالء : انظر

 وحسنه األلبا ي    5 تفريق بني السيب رقم بال يف كراهية ال: ,كتاب السري    3أخرجه الترمذي  - 3
 . 2 /2مغين احملتاج  - 4
   4 /2املعونة  - 5
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 القول الثاين  :الراجح 
  :القسم الثاين

 .العبد كأجرة السيارة وكسب, دة من األصلأن تكون الزيادة منفصلة غري متول
 :نياختلف الفقهاء فيها على قول

 .وتكون الزيادة للمشتري, إن هذه الزيادة ال متنع الرد: القول األول
 . 4ورواية عند احلنابلة عليها املذهب, 3والشافعية 2واملالكية  وهو قول احلنفية

 :القول الثاين
 .وتكون الزيادة للبائع, إن هذه الزيادة ال متنع الرد 

 .5وهو رواية عند احلنابلة
 :أدلة القول األول

 :تدل أصحاب هذا القول مبا يلياس
اخلراج : ) عن عائشة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  - 

 . (بالضمان 
وقد , إن هذه الزيادة حصلت من املبيع الذي كان يف ضمان املشتري: وجه الداللة -2

 .قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن الزيادة تكون ملن كان الضمان عليه

 .  عض العلماء عدم وجود خالف بني العلماء يف هذه املسألةحكي ب -3
  مل أجد هلم دليل :دليل القول الثاين 

                                                 

 .4/35تبيني احلقائق ,   2-5 5/2بدائع الصنائع  -  
 . 4 4 /2املعونة   - 2
 .2 /2مغين احملتاج , 45 / الوجيز , 2/312املهذب مع اجملموع  - 3
 . 4/42حاشية الروض املربع , 224- 3/24كشاف القناع ,  22- 22/ املغين  - 4
 .4 3/  اإلنصاف مع املقنع , 24 -4 /3الكايف البن قدامة  - 5
 .تقدم خترجيه  -  
 .  3-4 3/  الشرح الكبري مع املقنع ,  22- 22/ املغين  -  
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 . القول األول لنص احلديث : الراجح  
 دليل الضابط : املطلب الثاين 

ألن العقد ( يف الزيادة املنفصلة املتولدة من األصل ) ال وجه إىل الفسخ فيها مقصود  - 
وال إىل الفسخ يف األصل وحده بدون . النفصاهلا , تبعا وال , مل يرد عليها 

ألن املشتري إذا رد املبيع وأخذ الثمن تبقى , ألنه يؤدي إىل الربا , الزيادة 

 .  الزيادة يف ملكه بال عوض

 :تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
عماله غري بعد قبضة واست –أو دارًا خبيار العيب , إذا رد املشتري حيوانًا أو سيارة  - 

وكان قد استعمل املشتري مدة بنفسه أو آجره من غري وقبض , عامل بالعيب 

 2ال يلزم رد ذلك للبائع معه لكونه يف ضمان املشتري, أجرته 
لو اشترى جواال ومحل فيه برامج مث ظهر فيه عيب فله الزيادة املنفصلة على القول   -2

 .الراجح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 4/35تبيني احلقائق  -  
    3الوجيز ص - 2
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ب الرد على البائع مينع الرد كل عيب يوج: املبحث السادس 

 إذا حدث عند املشتري 
 

 : وفيه ثالثة مطالب 
 

 شرح الضابط : املطلب األول 
 

 دليل الضابط : املطلب الثاين 
 

  تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
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 :املبحث السادس
 0كل عيب يوجب الرد على البائع مينع الرد إذا حدث عند املشتري

 :ب وفيه ثالثة مطال
 شرح الضابط :  املطلب األول

 . 2الباء والياء والعني أصل واحد وهو بيع الشيء ورمبا مسي الِشَرى بيعًا :  البيع
 . 3هو حصول الشيء بعد ما مل يكن : احلدوث :  حدث

 .يدل الضابط أن العيب املوجب للرد على البائع مانٌع للرد عند حدوثه لدى املشتري 
 :اهلل أن موانع الرد أنواع  وقد ذكر العلماء رمحهم

ع الطبيعي وهو هالك املبيع بآفة مساوية أو باستعمال املشتري إياه كما لو كان ناملا - أ
ويف هذه احلال يستحيل رد املبيع هلالكه فيثبت للمشتري حق . طعامًا فأكله 

 .الرجوع على البائع بنقصان العيب 
أو , تري زيادة منفصلة متولدة وهو أن حيصل يف املبيع عند املش: املانع الشرعي  - ب

والثانية كما لو صبغ املشتري , فاألوىل كالولد والثمر , متصلة غري متولدة 
الثوب املبيع أو خاطه أو غرس أو بىن يف األرض املبيعة مث اطلع على عيب قدمي 

 . 4فيها
 .وقد سبق اخلالف يف الزيادتني 

 :هو حمل البحث و املانع حلق البائع- ج

 :لعلم يف هذا على أربعة أقوال اختلف أهل ا

                                                 

و ورد بلفظ كل ما يثبت الرد على البائع  5  /2ئر للسيوطي األشباه والنظا  2 2/ األشباه والنظائر للسبكي   - 
 3 3/4مينع الرد إذا حدث عند املشتري روضة الطالبني , لو كان عنده 

 .بيع :مادة  14 /2بني لسان العرب : مادة  1  / مقاييس اللغة  - 2
 ( 444)الكليات  - 3
 . 44 العقود املسماة يف الفقه اإلسالمي عقد البيع ص - 4



 

85 

 

 
 

  وهذا مذهب أيب حنيفة, وله أرش العيب القدمي , ليس له الرد :  القول األول
 . 4والشعيب, والزهري ,وهو قول ابن سريين , 3ورواية عند اإلمام أمحد2ومذهب الشافعية

 :أدلتهم  
زال الضرر ألن الرد يثبت إلزالة الضرر ويف الرد على البائع إضرار به وال ي- 

 . 5بالضرر

 .  ألنه خرج عن ملكه ساملًا عن العيب الثا ي-2

 :القول الثاين 
وبني اإلمساك وأخذ األرش , أن للمشتري اخليار بني الرد وإعطاء البائع مثن العيب احلادث

 .1وهو قول إسحاق,   ورواية عن اإلمام أمحد,  وهذا مذهب اإلمام مالك, من البائع
 .1إسحاق
 :دليلهم 
ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد :)ديث املصراة الذي رواه أبو هريرة مرفوعًا قالوا حل

وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من , إن شاء أمسكها, ذلك فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها
 .4 (متر
 

                                                 

 . 4/34تبيني احلقائق , 2  /3 املبسوط  -  
 .  5/24احلاوي الكبري ,  2 3/4روضة الطالبني  - 2
 .   3/  اإلنصاف ,  234/ املغين  - 3
 . 234/ املغين  - 4
 .  4/32الذخرية     3/5وشرح الزركشي على اخلرقي  234/ املغين  - 5
 . 4/34تبيني احلقائق  -  
 . 5/214الستذكار ا 252 بداية اجملتهد  -  
 .   3/  اإلنصاف ,  23/ املغين -  
 .  23/ املغين  - 1

 .سبق خترجيه  - 4 
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 :وجه الداللة من احلديث 

 .  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر بردها بعد حلبها ورد عوض لبنها - 
 ملشتري مل يدلس فكان رعاية جانبهألن العيبني قد استويا والبائع قد دلس به و ا -2

 . 2أوىل

 :الدليل الثاين 
أنه قضى يف الثوب يشتريه الرجل و به , بإسناده عن عثمان بن عفان 3ما رواه ابن أيب شيبة

 . 4أنه يرده إذا كان قد لبسه, به عوار
 :وجه الداللة من األثر 

 مع اللبس واالستعمال أنه جوز الرد 
 :القول الثالث 

وهذا قول , أو رد السلعة وأرش العيب الذي حدث عنده, ليس للمشتري إال اإلمساك
 .  وسفيان الثوري, 5ومحاد بن أيب سليمان, إبراهيم النخعي

 :دليلهم

                                                 

 .  23/ املغين  -  
 .  23/ املغين  - 2
, احلافظ احلجة الثقة, أبو احلسن الكويف العبسي موالهم, إبراهيم بن عثمان, هو عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة - 3

شذرات , 2/432تذكرة احلفاظ: انظر. هـ 235سنة :ت".املصنف:"من أشهر كتبه ,كان من كبار حفاظ احلديث
 . 5 /2الذهب

يف الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه مث : باب, كتاب البيوع واألقضية, أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف - 4
كان : "يل بن علية وابن حبان قال إمساع, واألثر منقطع ألن ابن سريين مل يسمع من عثمان, 4 3/ جيد به عوارًا 

والثقات البن حبان , 25/353هتذيب الكمال : انظر". مولد ابن سريين لسنتني بقيتا من خالفة عثمان رضي اهلل عنه
5/34 -341 . 
 .  23/ املغين  - 5
 . 253 /3بداية اجملتهد  -  
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فوجب , فليس إال الرد, ألنه قد أمجعوا على أنه إذا مل حيدث باملبيع عيب عند املشتري
مع إعطاء البائع قيمة العيب , وإن حدث عند املشتري عيب, حاب حال هذا احلكماستص

 . الذي حدث عنده
 :القول الرابع 

, ن املشتري باخليار بني رد املبيع بال أرش على البائع وبني إمساكه وأخذ أرش العيب القدمي
 . 2وهذا قول ابن حزم الظاهري

 :دليلهم 
واملشتري , كما لو حدث يف ملك البائع, عند اهلل تعاىلهو أن العيب اجلديد إمنا حدث من 

وال كتاب وال سنة توجب على مكلف غرم ما مل يكن له تأثري , مل يتعد وال ظلم فيه أحدًا
 .3يف نقصه

 :القول الراجح 
 . القول الثا ي

 :دليل الضابط : املطلب الثاين 
به وال يزال الضرر  ألن الرد يثبت إلزالة الضرر ويف الرد على البائع إضرار- 

 . 4بالضرر

 . 5ألنه خرج عن ملكه ساملًا عن العيب الثا ي-2

 
 
 

                                                 

 .  25 /3بداية اجملتهد  -  
 . 2 /1احمللى باآلثار  - 2
 . 25 /3بداية اجملتهد , 2 /1احمللى  - 3
 .  4/32الذخرية     3/5وشرح الزركشي على اخلرقي  234/ املغين  - 4
 . 4/34تبيني احلقائق  - 5
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 :تطبيقات الضابط: املطلب الثالث 
 

 .حصل له خروق ملنع الرد على قول  لو اشترى ثوبا مث متزق عنده أو - 
 

 .إذا اشترى سيارة مث تلفت املكينة فإن هذا حدث عند املشتري   -2
 

 . ر فيها عند املشتري فإن هذا مينع الرد لو اشترى ساعة مث حصل كس -3
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كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه : املبحث السابع 

 فالرد به واجب ملن طلبه 
 

 : وفيه ثالثة مطالب 
 

 شرح الضابط : املطلب األول 
 

 دليل الضابط : املطلب الثاين 
 

 تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
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 :ملبحث السابع ا
 *كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب ملن طلبه 

 :وفيه ثالثة مطالب 
 شرح الضابط:  املطلب األول

 . عنه  رغبُت فإذا مل ترده قلَت يف الشيءُِ رغبُت, ه َل اإلرادُة يف الشيءُِ الرغبُة:  يرغب
 .2اء الشيء الطاء والالم والباء أصل واحد يدل على ابتغ: طلبه

 .3حاول وجوده وأخذه:  وطلبه
ويشري الضابط إىل أن العيب الذي ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه جيب الرد به إذا طلبه 

 :املشتري وهذا الضابط هو تعريف للعيب عند املالكية  حيث قالوا 
ة على هذا العيب هو الذي ينقص مثن املبيع ويقلل رغبة الناس وقد نص فقهاء املذاهب األربع

 .احلكم 
أخذه بكل ....من وجد مبشتريه ما ينقص الثمن ولو يسريًا عند التجار :  4قال احلصكفي
 5....((الثمن أو رده 

أو ميسك وال شيء ,فإن املبتاع فيه باخليار بني أن يرد ويرجع جبميع الثمن : وقال ابن رشد 
  ((له من الثمن 

أي موجود عند العقد أو حدث قبل , عيب قدمي  وللمشتري اخليار بظهور: وعند الشافعية 
  ((ألن املبيع حينئٍذ من ضمان البائع , القبض 

                                                 

 . 545/ موسوعة القواعد ,   24, 5/24املعيار املعرب *
 .رغث :مادة  5 4/ مقاييس اللغة  -  
 .طلع : مادة    /2مقاييس اللغة  - 2
 .   5الكليات ص - 3
ولد . وحمدث, أصويل, فقيه, املعروف باحلصكفي, حممد بن علي بن حممد الدمشقي احلنفي, عالء الدين: هو - 4

وشرح على القطر يف النحو تويف سنة ( الدر املختار)مساه ( شرح تنوير األبصار: ) هـ من آثاره 425 بدمشق سنة 
 .  5, 5/  معجم املؤلفني . هـ   4 

 . 1  / الدر املختار  - 5
 . 42 /2املقدمات املمهدات  -  
 . 2/54مغين احملتاج  -  
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فله اخليار بني الرد و اإلمساك مع , ال يعلم عيبه.وقال ابن قدامة رمحه اهلل فمن اشترى معيبًا 
 . األرش

ول ذلك وله فيتبني من ذلك أن املشتري له خيار العيب فله رد املبيع وجيب على البائع قب
إبقاءه مع األرش إال أن هذا احلكم حمل خالف بني العلماء رمحهم اهلل وهو هل للمشتري 

 .إمساك املعيب وأخذ األرش على قولني سبقا
طدليل الضاب: املطلب الثاين  

 .21النساء آية  ((إَِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ : ))قال تعاىل  - 

رمحه اهلل فعلق احلكم يف املعاوضات بالتراضي ألن كل من  قال شيخ اإلسالم
ومن املعلوم أن البيع املطلق إمنا ... املتعاوضني يطلب ما عند اآلخر ويرضى به 

يرضى به كل من البائع واملشتري بسالمة مطلوبة من العيب فأما املعيب فإنه مل 
 . 2يرض به 

:تطبيقات الضابط : املطلب الثالث   
ومل يعلم املستأجر هبذا اجلار فيحق , رجل دارًا وجبواره رجل سوء  إذا استأجر - 

وذلك ألن اجلار السيئ يعترب عيبًا يف العقار يصح , للمستأجر أن يفسخ اإلجارة 
 .3فيه فسخ العقد

 . 4من اشترى دارًا فوجد جرياهنا يشربون اخلمر فله ردها -2

يها فزوز فلها أن تطالب امرأة اشترت خرقة ختيطها مث بعد ذلك وجدهتا خامية وف -3
 .5 بأرش العيب القدمي

 
 

                                                 

 .   5/3شرح املقنع  -  
 44 .نظرية العقد  - 2
 . 3 4/3الفتاوى الكربى .     /34جمموع الفتاوى  - 3
 .  4/43اجلليل لشرح خمتصر خليل  مواهب 2/42جواهر اإلكليل  - 4
 .  21/31جمموع الفتاوى  - 5
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أو فساد حفرة , ترد الدار بانعدام منفعة من منافعها كملح بئرها أو غور مائها  -4
 .  أو فساد أساسها, أو تعفني قواعدها , مرحاضها 

 .2قطع األذن من الشاة بقدر ما مينع التضحية بالشاة يعد عيبًا -5

                                                 

 . 42,  2/4جواهر اإلكليل  -  
   3/666وروضة الطالبين  6/66البحر الرائق  - 2
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 اخلــــــــامتة
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 خاتمةال

 

 :توصلت يف هذا البحث إىل عدة نتائج منها 
 .الضابط هو ما جيمع فروعًا من باب واحد على القول الراجح   - 
ه وموطن العيب ووقت حدوثه باعتبار ذات, أن العيب ينقسم باعتبارات عدة   -2

 .وحمدثه
 .من آثار وجود العيب ثبوت اخليار للمشتري   -3
العيب و الراجح أنه مبادلة مال ولو يف الذمة  اختلف العلماء رمحهم اهلل يف تعريف  -4

 .أو منفعة مباحة كممر الدار مبثل أحدمها على التأبيد غري ربا أو قرض 
 . املرجع يف العيب خيتلف باختالف العيب   -5
 .كل عيب ال يرجى زواله يعترب عيبًا فاحشًا   - 
 .ما كان مشرفًا على اهلالك يعترب عيبًا   - 
 .تمعة ويعد عيبا التبعيض يف األعيان اجمل  - 
 .ما أنقص من الثمن فهو عيب   -1

كل ما هو زوجان ال ينتفع بأحدمها دون صاحبه فوجود العيب بأحدمها  كوجوده -4 
 .هبما مجيعًا 

 .كل عيب جرى العرف بالتسامح به فغري مضمون -  
 .اجلزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن -2 
 .دون التربعات  الرد بالعيب يثبت يف املعاوضات-3 
 .تدليس العيوب يف العقود يوجب اخليار -4 
 .الزيادة املتصلة تتبع األصل يف سائر األبواب من الرد بالعيب والفلس وغريها -5 
 .كل عيب يوجب الرد على البائع مينع الرد إذا حدث عند املشتري-  
 .ه كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب ملن طلب-  
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 فهارسال
 

 .اآليات  فهرس: أواًل 
 

 .األحاديث واآلثار  فهرس: ثانيًا 
 

 . املترجم هلم األعالم فهرس: ثالثًا 
 

 .املراجع  فهرس: رابعًا 
 

 .املواضيع  فهرس: خامسًا 
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 اآليات  فهرس

 

 
 الصفحة  السورة   طرف اآلية

 
 { َِ َّ  بثالل هث ي َعلَيل ُ  ال ذث

ْل ِث ُروفث َولَُهَّ     21 البقرة     { عل
 

ُروفث }  عل َِ َوُتُهَّ  بثالل سل قُُهَّ  َوكث زل لُودث لَُه رث ول َِ   21 البقرة{ َوعلَى الل
 

  1,   ,4  النساء      {إَِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ }
 

ُكوُهَّ  }  سث ِل ََّ أََجلَُهَّ  َفأَ   21 الطالق  {َفإثَذا َبلَغل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فهرس األحاديث واآلثار
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 الصفحة طرف احلديث
  

  2,  ,  ,5  ال تصروا اإلبل والغنم 
 

  2 جعل النيب بيع املسلم للمسلم ليس فيه شئ 
 

   2 البلل يف الطعام عيب  أن النيب عد 
 

 34 إن أبا سفيان رجل شحيح 
 

 2 ,5 ,1 ,   اخلراج بالضمان 
 

 4  اهلل من فرق بني والدة وولدها فرق 
 

    قضى عثمان يف الثوب يشتريه الرجل 
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 املترجم هلم  فهرس  األعالم
 

 

 
 الصفحة                                         العلم                                       

 
 5  الفيومي

 
  5                                                                                 ابن اهلمام

 
 5  احلموي

 
  2 النووي

 
  2 أبو هريرة

 
  2 العداء بن خالد 

 
  2 الكاسا ي

 
  2 الشريازي

 
  2 السبكي

 
  2 حممد بن عبد الواحد
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  2 ابن قدامة 

 
 21 ابن تيمية

 
 34 عائشة

 
 34 هند بنت عتبة

 
 34 صخر بن حرب 

 
 42 الراغب 

 
 43 مابن جني

 
 41 الدردير

 
 4  خالد بن زيد 

 
     ابن أيب شيبة 

 
  14                                                               احلصكفي                
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 فهرس املراجع
 

حممد حممد :تعليق ’ زكريا األنصاري الشافعي ’ أسىن املطالب شرح روض الطالب  - 
 هـ 422 األوىل ’ ط ’ بريوت ’ ية دار الكتب العلم’ تامر 

 
دار ’ أبو الوفاء األفغا ي : حتقيق ’ حممد بن أمحد السرخسي ’ أصول السرخسي  -2

 هـ 4 4 األوىل ’ ط ’ بريوت ’ الكتب العلمية 
 

’ القاهرة ’ دار الشعب ’ حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري ’ اجلامع الصحيح  -3
 م    1 - 44 ’ الطبعة األوىل 

 
’ الطبعة اخلامسة , الرياض ’ مكتبة الرشد ’ يعقوب الباحسني ’ قواعد الفقهية ال -4

 هـ   42 
 

حممد : حتقيق ’ جالل الدين السيوطي ’ األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية  -5
 هـ  42 الثالثة,ط ’مصر ’ دار السالم ’ حممد ثامر وحافظ عاشور حافظ 

 
’ مسلم بن حممد الدوسري ’ تقعيد األصويل والفقهي التقديرات الشرعية وأثرها يف ال - 

 هـ 434 األوىل ,ط ,دار زد ي 
 

 هـ   42 السابعة ’ ط ’دمشق ’ دار القلم ’ على أمحد الندوي ’ القواعد الفقهية  - 
 

حممود األرناؤوط : حتقيق ’ حممد ابن أيب الفتح البعلي ’ املطلع على ألفاظ املقنع  - 
 هـ 423 األوىل ’  ط ’ ة السوادي مكتب’ وياسني حممود اخلطيب 

 
 هـ 424 األوىل ’ط ’ دار ابن اجلوزي ’ صاحل الفوزان ’ امللخص الفقهي  -1
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السادسة ’ ط ’ دمشق ’ دار الفكر ’ وهبة الزحيلي ’ الفقه اإلسالمي وأدلته  -4 
 هـ 421 

 
مكتبة ’ مؤسسة الرسالة ’ عبدالكرمي زيدان ’ املدخل لدراسة السريعة اإلسالمية  -  

 هـ   4 ’احلادية عشرة ’ ط ’ائر البش
 

’ ط ’ مؤسسة الرسالة ’ حممد البورنو’ الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية  -2 
 هـ 422 اخلامسة 

 
دار ’ حتقيق صالح الدين الناهي ’على بن احلسني السفدي ’ النتف يف الفتاوى  -3 

 . عمان ’ الفرقان 
 

يه على مذهب الشافعية واحلنفية القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنب -4 
دار الرشاء ’ عبد الكرمي الفضيلي : حتقيق ’ حممد بن أمحد الغرناطي ’ واحلنبلية 
 .الدار البيضاء املغرب ’ احلديثة 

 
 

عبد اجمليد ’ القواعد والضوابط الفقهية ألحكام املبيع يف الشريعة اإلسالمية  -5 
 هـ 425 ألوىل ا’ ط ’ األردن ’ دار النفائس ’ عبداهلل ديه 

 
دار الكتب العلمية بريوت , حممد اإلحسان اجملددي الربكيت ’ التعريفات الفقهية  -  

 م 2441’الثانية ’ ط ’ 
 

زين العابدين بن إبراهيم ابن ’ األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان  -  
 ـ ه424 ’ بريوت ط ’ املكتبة العصرية ’ عبد الكرمي الفضيلي : حتقيق ’ جنيم 
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األوىل ’ ط ’ دار زد ي ’ مسلم بن حممد الدوسري ’ املمتع يف القواعد الفقهية  -  
 هـ  42 

 
 هـ 4 4 ’ األوىل ’ ط ’ دار الصفوة ’ املوسوعة الفقهية الكويتية  -1 

 
: حتقيق ’ شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس املصري املالكي ’ الفروق  -24

 هـ 421 انية الث’ مؤسسة الرسالة ط ’ عمر حسن القيام 
 

 هـ 425 الثانية ’ ط ’ دار القلم ’ مصطفى الزرقا ’ املدخل الفقهي العام  - 2
 

سليمان أبا ’ عناية ’ حممد بن صاحل العثيمني ’ الشرح املمتع على زاد املستقنع  -22
 هـ   4 األوىل ’ الرياض ط ’ مؤسسة آسام ’ اخليل وخالد املشيقح 

 
’ حممد بن احلسن احلجوي الفاسي  ’  الفكرالسامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي -23

 هـ  31 املدينة ’ املكتبة العلمية , عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ : ختريج 
 

 هـ 323 السعادة ’ ط ’ مالك بن أنس األصبحى ’ املدونة الكربى  -24
 

’ حتقيق إحياء التراث العريب ’ أبو حممد على بن أمحد بن سعيد بن حزم ’ احمللى  -25
 .بريوت ’ دار اجليل 

 
’ مؤسسة الرسالة ’ عبد اهلل التركي ’ حتقيق ’ حممد بن مفلح املقدسي ’ الفروع  - 2

 هـ 424 األوىل ’ ط 
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عبد الرمحن بن ’ عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي والشرح الكبري ’ املقنع  - 2
على بن سليمان ’ واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ’ حممد املقدسي 

 هـ4 4 ’ وزارة الشؤون اإلسالمية ط ’ عبداهلل التركي : قيق حت’ املرداوي 
 

: حتقيق , علي حممد املاوردي , احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  - 2
 .هـ  1 4 , بريوت , دار الكتب العلمية , علي معوض وعادل أمحد 

 
د كنعان أمح: حتقيق , أمحد بن تيمية احلرا ي , الفتاوى الكربى جمموع الفتاوى  -21

 .هـ  424 األوىل , ط , 
 

: حتقيق , عبد الوهاب البغدادي , املعونة على مذهب عامل املدينة مالك بن أنس  -34
 .هـ  424 الثالثة , ط , مكتبة نزار مصطفى الباز , محيش عبد احلق 

 
زين الدين بن إبراهيم بن ,البححر الرائق شرح كنز الدقائق يف فروع احلنفية  - 3

دار الكتب العلمية ,زكريا عمريات : عناية ,حلنفي املصري حممد بن جنيم ا
 .هـ    4 , ط , بريوت 

 
حممد حسن إمساعيل : حتقيق , حممد بن أمحد السرخسي احلنفي , املبسوط  -32

 .هـ    4 األوىل , ط , بريوت , دار الكتب العلمية , الشافعي 
 

أمحد : حتقيق , ايف أمحد بن إدريس الصنهاجي القر, الذخرية يف فروع املالكية  -33
 .هـ  422 األوىل , ط , بريوت , دار الكتب العلمية , عبد الرمحن 

 
: حتقيق ,حممود بن أمحد بن مازة البخاري , احمليط الربها ي يف الفقه النعما ي  -34

 .هـ  424 األوىل , ط , بريوت , دار إحياء التراث العريب , أمحد عزو عناية 
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عبد اهلل / د: حتقيق ,  بن أمحد بن قدامة املقدسي موفق الدين عبد اهلل, املغين  -35
 .هـ    4 الثالثة , ط , دار عامل الكتب , التركي وعبد الفتاح احللو 

 
عبد اهلل / د: حتقيق , موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي , الكايف  - 3

 .هـ  1 4 الثانية , ط , وزارة الشؤون اإلسالمية , التركي 
 

ال , ط , املكتب اإلسالمي , إبراهيم حممد بن مفلح , يف شرح املقنع  املبدع - 3
 .يوجد 

 
/ د : حتقيق , القاضي أبو يعلى , املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني  - 3

 .هـ  445 األوىل , ط , الرياض , مكتبة املعارف , عبد الكرمي الالحم 
 

األوىل , ط , القلم و الدار الشامية  دار, حممد الزحيلي / د , النظريات الفقهية  -31
 .هـ  4 4 

مركز البحث : حتقيق , الوجيز يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -44
 .هـ  425 مكتبة الرشد , العلمي مبكتبة إمام الدعوة العلمية 

 
دار الكتب , حممد باسل : حتقيق , علي بن حممد اجلرجا ي احلنفي , التعريفات  - 4

 .هـ  424 الثانية , ط , وت بري, العلمية 
 

ط , بريوت , دار الكتب العلمية , حممد اإلحسان الربكيت , التعريفات الفقهية  -42
 .هـ 424 األوىل , 

 
 حممود فاخوري : حتقيق , ناصر الدين املطرزي , املغرب يف ترتيب املعرب  -43

 .هـ  311 وىل األ, ط , سوريا , مكتبة أسامة بن زيد , و عبد احلميد خمتار             
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أبو البقاء أيوب احُلسيين , الكليات معجم يف املصطلحات و الفروق اللغوية  -44
, ط , مؤسسة الرسالة , عدنان درويش و حممد املصري / د: حتقيق , الكفوي 

 . هـ  1 4 الثانية 
 

إبراهيم مصطفى و أمحد حسن و حامد عبد القادر و , إخراج , املعجم الوسيط  -45
ال , ط , املكتبة العلمية , عبد السالم هارون : إشراف , ار حممد علي النج

 .يوجد 
 

, دار إحياء التراث العريب , حممد يعقوب الفريوز أبادي , القاموس احمليط  - 4
 .هـ  2 4 األوىل , ط , بريوت 

 
, مؤسسة الرسالة , عبد اهلل التركي / د : حتقيق , جمد الدين ابن تيمية , احملرر  - 4

 .هـ   42 الطبعة األوىل 
 

 .ال يوجد , ط , حمي الدين عبد القادر , اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية  - 4
 

 .هـ  4 3 , بريوت , دار صادر , البن سعد , الطبقات الكرب  -41
 

إدارة القران والعلوم , حممد عبد احلي اهلندي , الفوائد البهية يف تراجم احلنفية  -54
 .هـ  1 4 اإلسالمية 

 
, دار اجليل , حممد بن عبد الرمحن السخاوي , ل القرن التاسع الضوء الالمع أله - 5

 .هـ  2 4 الطبعة األوىل , بريوت 
 

, دار اجليل , أمحد بن علي ابن حجر , الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  -52
 .هـ 4 4 بريوت 



 

106 

 

 
 

 
دار الكتب , حممد بن حممد الفزي , الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة  -53

 .هـ    4 الطبعة األوىل , بريوت , مية العل
 

: حتقيق , حممد بن علي الشوكا ي , البدر الطالع مبا حسن من بعد القرن السابع  -54
 .هـ  1 4 األوىل , ط , دمشق , دار الفكر , حسني بن عبد اهلل العمري / د

 
 الشيخ نظام نظام, الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان  -55

, املطبعة الكربى األمريية ببوالق ,بريوت , دار صادر , مجاعة من علماء اهلند 
 .هـ4 3 الثانية , ط 

 
, أمحد بن حممد املقري الفيومي, للرافعي, املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري - 5

 .هـ    2 املطبعة العامرة ببوالق , مصر 
 

 .ال يوجد , ط , الدمشقيحممد بن حممود احلنفي , العناية يف شرح اهلداية - 5
 

, أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية , إعالم املوقعني عن رب العاملني  - 5
, ط , دار ابن اجلوزي , مشهور آل سلمان و أمحد عبد اهلل أمحد : تعليق 
 .هـ  423 األوىل 

 
مؤسسة ,عناية حممد حسام بيضون , حممد بن إبراهيم بن املنذر , اإلمجاع  -51

 . هـ  4 4 األوىل , ط , لكتب الثقافيةا
 

دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املد ي , أثر العيب يف املعامالت املالية  -4 
 .م  2441 -هـ  421 األوىل , ط , األردن , دار النفائس , 
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, لقاسم القونوي , أنيس الفقهاء يف تصريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء  -  
 .هـ   42 األوىل , ط , دار ابن اجلوزي , أمحد الكبيسي /  د: حتقيق 

 
كنوز , فضل الرحيم حممد عثمان /د, أحكام الرجوع يف عقود املعاوضات املالية -2 

 .هـ   42 األوىل , ط , الرياض , إشبيليا 
 

, اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -3 
مطبعة السنة , حممد حامد الفقي: حتقيق, ان املرداوي عالء الدين علي بن سليم

 .هـ    3 األوىل , ط , احملمدية
 

, عالء الدين بن حممد بن عباس البعلي, األخبار العلمية من االختيارات الفقهية -4 
 .هـ    4 األوىل , ط , دار العاصمة , أمحد بن حممد اخلليل : حتقيق

 
, عبد اهلل التركي/ د: حتقيق, ى احلجاوي أمحد بن موس, اإلقناع لطالب االنتفاع -5 

 .هـ  423 الثالثة , ط , طبعة خاصة بدار امللك عبد العزيز 
 

عبد اهلل التركي / د: حتقيق, أمحد بن علي بن حجر , اإلصابة يف متييز الصحابة  -  
 .هـ  421 األوىل القاهرة , ط , 

 
, بريوت ط , ينيدار العلم للمال, خري الدين الزركلي, األعالم قاموس تراجم -  

 .م   11 الثانية عشرة 
 

علي : حتقيق , يوسف بن عبد اهلل القرطيب, االستيعاب يف معرفة األصحاب  -  
 .هـ  422 الثانية , ط , بريوت, دار الكتب العلمية, حممد وعادل أمحد 
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االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنة املوطأ من  -1 
دمشق , ابن عبد الرب, أي واآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واإلختصارمعا ي الر

 .هـ  4 4 , ط , دار قتيبة , 
 

’ ماجد احلموي ’ حتقيق ’ حممد بن رشد القرطيب ’ بداية اجملتهد وهناية املقتصد  -4 
 هـ   4 األوىل ’ ط ’دار ابن حزم 

 
سعود الكاسا ي عالء الدين أبو بكر بن م’ بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -  

 القاهرة ’ مطبعة اإلمام ’ احلنفي 
 

حممد ’ حتقيق ’ جال الدين السيوطي ’ بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  -2 
 هـ 311 ’ دار الفكر ’ القاهرة ’ أبو الفضل 

 
’ أبوحامت حممد بن حبان السبيت ’ تاريخ الصحابة الذين روى عنهم األخبار  -3 

 هـ  44 ’ دار الكتب العلمية ’ بريوت  ’بوران الفناوي : حتقيق 
 

دار إحياء ’على حممد وعادل أمحد : عناية ’ حممد املباركفوري ’ حتفة األحوذي  -4 
 هـ 422 الثالثة ’ ط ’ بريوت ’ التراث 

 
’ زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ’ تقريرالقواعد وحترير الفوائد  -5 

األوىل ’ القيم ودار ابن عفان ط  دار ابن’ مشهور ال سلمان : حتقيق 
 هـ 424 

 
’ دار الكتب العلمية ’  إبراهيم بن على الشريازي ’ تكملة اجملمع شرح املهذب  -  

 هـ423 األوىل ’ط ’ بريوت 
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’ حممد عبد ربه السبحي ’ تعيب املعقود عليه وأثره يف عقود املعاوضات املالية  -  
 م  244اإلسكندرية ’ دار الفكر 

 
دار املعرفة ’ فخر الدين عثمان الزيلعي احلنفي ’ يق شرح كنز الدقيق تبيني احلقا -  

 هـ 3 3 الثانية ’ املطبعة الكربى االمريية ط ’بريوت ’ 
 

منشورات دار مكتبة ’ حممد مرتضي الزبيدي ’ تاج العروس من جواهر القاموس  -1 
  . اليوجد’ ط ’ بريوت ’ احلياة 

 
 ال ’ ط ’ حممد على النجار : حتقيق ’ حممد بن أمحد األزهري  ’ هتذيب اللغة  -4 

 
دار ’ إمساعيل بن محاد الفارايب ’ تاج اللغة وصحاح العربية املسمى الصحاح  -  

 هـ 1 4 األوىل ’ بريوت ط ’ إحياء التراث 
 

’ دار الكتب العلمية ’ حمي الدين بن شرف النووي ’ هتذيب األمساء واللغات  -2 
 ال يوجد ’ ط ’ بريوت 

 
’ حتقيق ’ قاسم بن قطلوبغا احلنفي ’ من صنف من احلنفية تاج التراجم يف  -3 

 هـ 2 4 األوىل ’ دار املأمون للتراث ط ’ إبراهيم صاحل 
 

 اليوجد ’ ط ’ دار إحياء التراث العريب ’ حممد الذهيب ’ تذكرة احلفاظ  -4 
 

بشار : حتقيق ’ مجال الدين يوسف املزي ’ هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  -5 
 هـ  422 األوىل ’ " مؤسسة الرسالة ’ عواد معروف 
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’ رمزي منري بعلبكي : حتقيق : أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد  ’ مجهرة اللغة  -  
 األوىل ’ ط ’ دار العلم للماليني 

 
للنووي شرح ’ حاشيتا القليويب وعمرية على كنز الراغبني شرح منهاج الطالبني  -  

بريوت ’ يد هنداوي وأمحد سالمة  عبد احلم: حتقيق ’ جالل الدين حممد احمللى 
 هـ  42 ’ املكتبة املصرية ط’ 

 
 هـ 424 التاسعة ’ ط ’ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ’ حاشية الروض املربع  -  

 
’ ط ’ دار الفكر  ’ حممد عرفة الدسوقي ’ حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  -1 

 ال يوجد 
دراسة مقارنة بأحكام  حقيقة العيب املوجب للضمان وشروطه يف عقد البيع -14

 هـ 441 األوىل ’ دار الطباعة احملمدية ط ’ إبراهيم الصاحلي ’ الفقه اإلسالمي 
 

 بريوت ’ دار الكتب العلمية ’ على حيدر ’ درر احلكام شرح جملة األحكام   - 1
 

املكتب ’ زهري الشاويش : روضة الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي  إشراف  -12
 اإلسالمي 

 
 اليوجد , ط ’ حممد أمني الشهري بابن عابدين ’ تار على الدر املختار رد احمل -13

 
’ روضة الناظروجنة املناظر يف أصول الفقة على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  -14

الثانية ’ مؤسسة الرسالة ط’ شعبان حممد إمساعيل : حتقيق ’ عبد اهلل بن قدامة 
 هـ 423 
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عناية ’ حممد األلبا ي : تعليق ’ جستا ي سليمان بن األشعث الس’ سنن أيب داود  -15
 األوىل ’ مكتبة املعارف  ط ’ مشهور بن حسن ال سلمان : 

 
: عناية ’ حممد األلبا ي : تعليق ’  حممد بن عيسى الترمذي ’ سنن الترمذي  - 1

 األوىل ’ ط ’ الرياض ’ مكتبة املعارف ’ مشهور بن حسن 
 

مؤسسة ’ شعيب األرنؤوط :حتقيق ’ حممد بن أمحد الذهيب ’سريأعالم النبالء  - 1
 هـ 445 األوىل ’ ط ’ الرسالة 

 
 هـ 421 الثانية ’مكتبة الرشد  ط ’ عبد اهلل اجلربين ’ شرح عمدة الفقه  - 1

 
املسمى غمز عيون ’ شرح األشباه والنظائر زين الدين بن إبراهيم بن جنيم  -11

’ اإلسالمية إدارة القرآن والعلوم ’ نعيم أشرف نور أمحد : البصائر , عناية 
 هـ   4 األوىل ’باكستان ط 

 
حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي املعروف ’ شرح الكوكب املنري يف أصول الفقه  -44 

 هـ   4 مكتبة العبيكان ’ حممد الزحيلي ونزيه محاد : حتقيق ’ بابن النجار 
 

حتقيق جلنة ’ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب عبد احلي بن العماد احلنبلي  - 4 
 بريوت ’ دار اآلفاق اجلديدة ’ التراث العريب إحياء 

 
دار املعرفة ـ ’ حليل مأمون شيحا : حتقيق ’ صحيح مسلم بشرح حمي الدين  -42 

 هـ 422 ط الثامنة ’ بريوت 
 

دار ’ عادل نويهض : حتقيق ’ أبوبكر ابن هداية اهلل احلسيين ’ طبقات الشافعية  -43 
 هـ442 ’ اآلفاق اجلديدة 
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تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن املعروف ’ عية طبقات الفقهاء الشاف -44 
 هـ3 4 دار البشائر اإلسالمية ’ بريوت ’ بابن عبد الصالح 

 
’ عبد احلفيظ منصور : عماد الدين إمساعيل ابن كثري حتقيق ’ طبقات الشافعية  -45 

 األوىل ’ بريوت ط ’ دار املدار اإلسالمي 
 

حتقيق ’ بد الوهاب بن على السبكي تاج الدين ع’ طبقات الشافعية الكربي - 4 
 هـ   3 ’ ط ’ حممود الطناحي وعبدالفتاح حممد احللو :

 
’ مكتبة وهبه ’ حتقيق علي حممد عمر ’ جالل الدين السيوطي ’ طبقات احلفاظ  - 4 

 هـ 313 األوىل’ ط 
 

محد اهلل سيد ’ فسخ عقود املعامالت يف الفقه اإلسالمي والقانون املد ي املقارن  - 4 
 مكتبة نزار مصطفي الباز ’ ي جان سيد

 
إحسان عباس : حتقيق ’ حممد بن شاكر الكتيب ’ فوات الوفيات والذيل عليها  -41 

 بريوت ’ دار صادر 
 

دار ’ حممد حسن الشافعي : حتقيق ’ منصور بن يونس البهويت ’ كشاف القناع  -4  
 هـ   4 األوىل ’ ط ’ بريوت ’ الكتب العلمية 

 
ط ’ دار املعارف العثمانية حبيدر آباد ’ التميمي  حممد بن حبان’ كتاب الثقات  -   

 هـ  31 األوىل ’ 
 

’ ط ’ دار صادر بريوت ’ مجال الدين حممد بن منظور املصري ’ لسان العرب  -2  
 م2445الرابعة 
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دار النفائس ’ بريوت ’ حممد رواس قلعة جي وحامد صادق ’ معجم لغة الفقهاء  -3  
 هـ  44 

 
دار الثريا ’ فهد السليمان : بن عثيمني  مجع  جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد -4  

 هـ434 األوىل ’ ط ’ 
 

’ شرح حممد الشربيين  اخلطيب ’ مغين احملتاج إىل معرفة معا ي  ألفاظ املنهاج   -5  
 اليوجد ’ بريوت ط ’ دار إحياء التراث العريب 

 
, القلمدار , نزيه محاد / د, معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء  -   

 .م   244هـ  421 األوىل , ط , دمشق
 

األوىل , ط , مؤسسة الرسالة, حممد البورنو/ د, موسوعة القواعد الفقهية  -   
 .م  2443هـ  424 

 
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية احلاكمة للمعامالت املالية يف الفقة اإلسالمي  -   

 .علي أمحد الندوي / د, 
 

, ط , جممع امللك فهد , د بن تيمية احلرا ي أمح, جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  -1  
 .هـ    4 

 
اختصار أمحد بن على , أمحد بن حممد الطحاوي , خمتصر اختالف العلماء  -24 

, ط , دار البشائر اإلسالمية , عبد اهلل نزيه أمحد / د: حتقيق . اجلصاص الرازي 
 .هـ    4 الثانية 

 



 

114 

 

 
 

الثانية , ط, املغريب احلطاب حممد بن حممد,مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  - 2 
 .هـ  31 

 
الثالثة , ط , مصطفى السيوطي , مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  -22 

 .هـ   42 
 

 .هـ   35 القاهرة ,اخلامسة , ط , حممد بن أيب بكر الرازي, خمتار الصحاح  -23 
 

مؤسسة , عمر رضا كحالة, معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية  -24 
 .هـ  4 4 الطبعة األوىل , ة الرسال

 
, بريوت, دار الكتب العلمية , أمحد بن فارس بن زكريا, معجم مقاييس اللغة  -25 

 .هـ  424 األوىل , ط 
 

حممد بن أيب العباس , هناية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مذهب الشافعي - 2 
 .املكتبة اإلسالمية , األنصاري
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  3 ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
  3 ............................... .التبعيض يف األعيان اجملتمعة عيب : املبحث الرابع 

  3 ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 
 31 ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
 31 .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 44 ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
  4 ........................... .كل شيء ينقص من الثمن فهو عيب: املبحث اخلامس 

  4 ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 
 42 ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
 44 .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 44 ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
ون صاحبه فوجود العيب بأحدمها كل ما هو زوجان ال ينتفع بأحدمها د: املبحث السادس 

 45 ........................................................... .كوجوده هبما مجيعًا
 45 ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 

  4 ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
  4 .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

  4 ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
  4 .............. .ال يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح به : املبحث السابع 

  4 ............................................................ : وفيه ثالثة مطالب
 41 ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
 54 .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 54 ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 52 ....................... .اجلزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن : املبحث الثامن 

 52 ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 
 53 ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
 54 .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 
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 54 ............................................. .تطبيقات الضابط : طلب الثالث امل
 55 .................................... :الضوابط املتعلقة بالرد بالعيب : الفصل الثا ي

 55 ............................................................ :وفيه سبعة مباحث
  5 .............................. .يوجب الرجوع بالثمنالرد بالعيب : املبحث األول 

  5 ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 
  5 ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
 51 .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 51 ............................................. .بيقات الضابط تط: املطلب الثالث 
 4  .................... .الرد بالعيب يثبت يف املعاوضات دون التربعات: املبحث الثا ي 

 4  ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 
    ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
 2  .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 2  ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 3  .......................... .تدليس العيوب يف العقود يوجب الفسخ: املبحث الثالث

 3  ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 
 4  ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
    .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

    ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 الزيادة املتصلة تتبع األصل يف سائر األبواب من الرد بالعيب والفلس:  املبحث الرابع

 4  ..................................................................... .وغريها  
 4  ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 

 4  ................................................. .الضابط  شرح: املطلب األول 
    .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

    ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
    ............ .الزيادة املنفصلة املتولدة بعد متام امللك متنع الرد بالعيب: اخلامساملبحث 

    ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 
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    ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
 2  .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

 2  ............................................. .تطبيقات الضابط : لث املطلب الثا
 مينع الرد إذا , كل عيب يوجب الرد على البائع: املبحث السادس

 3  ........................................................... .حدث عند املشتري
 3  ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 

 4  ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
    .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

    ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 الثمن ويرغب الناس عنه فالردكل عيب ينقص من : املبحث السابع

 1  ............................................................ به واجب ملن طلبه 
 1  ............................................................ :وفيه ثالثة مطالب 

 14 ................................................. .شرح الضابط : املطلب األول 
  1 .................................................. .دليل الضابط : املطلب الثا ي 

  1 ............................................. .تطبيقات الضابط : املطلب الثالث 
 13 ........................................................................  اخلامتة

  1 .................................................................. فهرس اآليات
  1 .............................................................. فهرس األحاديث 

  1 ...................................................... فهرس األعالم املترجم هلم
 44  ...................................................................... .املراجع 

 5   .................................................................... .الفهارس 
 


